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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Mesquida Calzados y Complementos 

Ubicació/ Adreça  c/ Francesc Manuel de los Herreros, 22 

Districte/ Barri Llevant, Pere Garau 

Ref. Cadastral 1107617DD7810E0001UP 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus:  Urbà. Edifici unifamiliar Local comercial situat a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa més dues alçades 

Època/antiguitat 1930: data cadastre Any d’obertura: 1945 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 271 377 

XARXES SOCIALS 

Facebook @calzadosmesquida 

Instagram @calzados_mesquida 

Twitter - 

 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Emblemàtica tenda del districte de Llevant de caràcter familiar i amb setanta tres anys 
d’antiguitat que sempre s’ha dedicat a la venda de calçats i altres complements. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Rètol modern de fons beix i lletres marrons on apareix el nom de l’establiment, l’any de 
fundació i els tipus de productes que es venen. Petita entrada amb mostradors a banda i 
banda de la porta. 
 

2.2 INTERIORS 
Diferents prestatgeries, la majoria de fusta on s’exposa la gran varietat de productes que 
tenen a la venda i al fons, a la dreta, el taulell. Destaquen les cadires de boga que serveixen 
per assajar les sabates. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Es dediquen a la venda de tot tipus de calçats, també tenen graneres, paraigües, senalles, 
capells, maletes, bosses, cinturons, carteres etc. Abans estaven especialitzats amb la venda 
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d’espardenyes tradicionals i productes de corderia. Cal dir que aquest últim abans era un 
tipus 

             de producte que tenia molta demanda i era emprat a molts d’oficis diferents i per tant es venia molt, 
actualment la demanda ha disminuït molt pel fet d’existir altres formes d’obtenir aquests tipus de 
materials. Per tal de sobreviure, s’han hagut d’adaptar als nous temps introduint altres productes com 
són els articles de viatge (maletes...) i tot tipus de complements (paraigües, bosses, cinturons, 
carteres, etc.), tot i així, mantenen la venda de productes típics de Mallorca com són els productes de 
corderia, les senalles i les espardenyes. A més, s’ha de destacar que actualment es troba al capdavant 
del negoci la tercera generació. 

 
3. INTERVENCIONS 

Des del punt de vista del foment al comerç serà receptora de totes aquelles intervencions que 
s’implementin   atenent al seu grau de protecció. 

 
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

1945- Miquel Mesquida Bordoy obre el negoci. 

Anys 70 – Segueix amb el negoci la seva filla, Miquela Mesquida Bordoy, que portava la tenda 
mentre que el seu marit, Joan Ezquerra, feia de representant i es dedicava a vendre pels pobles 
de Mallorca. 

Actualment porta el negoci la néta del fundador, Francisca Ezquerra Mesquida, sent així la 
tercera generació ininterrompuda.   
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Alta  2018 
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Data d’aprovació 21/05/2021 

Es té en compte Antiguitat i activitat singular  

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.com/maps/place/Calzados+Mesquida/@39.5740851,2.6632334,15z/data=!4m2!3m1!
1s0x0:0x2891f3722838af8a?sa=X&ved=2ahUKEwi59Iy1oPvvAhVV3IUKHXpUAvYQ_BIwCnoECBMQB
Q 
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