PalmaActiva

Mimbreria

Vidal
quina

Des de 1925

Fitxa núm. 77

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021

DADES GENERALS
NOM DE L’ESTABLIMENT
Ubicació/ Adreça
Districte/ Barri
Ref. Cadastral
Planificació
Qualificació

Mimbreria Vidal
c/ Hostals, 4; c/ Corderia, 13
Centre
0203807DD7800C0001EA / 0203804DD7800C0001XA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, PERI sa Gerreria
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
Any d’obertura: 1925
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
mimbreriavidal.com/
Correu electrònic
info@mimbreriavidal .com
Telèfon
971 711 243
XARXES SOCIALS
Facebook
Mimbreria Vidal
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una botiga ubicada a la planta baixa d’un edifici del centre històric, en el carrer de la
Corderia, que es dedica a la venda d’objectes de vimet, objectes tradicionals com senalles, covos
i covonets, estores, estris domèstics i de decoració, cabassos, etc. el nom del carrer ja ens indica
a què es dedicaven els comerços ubicats en aquest lloc.
Té taller de reparacions de les cadires encordades.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Botiga a la planta baixa que té entrada per dos carrers, al carrer de la Corderia i al carrer
Hostals. A la seva façana es poden veure penjats els objectes que es venen com a reclam per
al públic.
2.2 INTERIORS
L’interior d’aquest negoci conserva l’aire d’un temps, l’exposició de productes ocupa tot
l’espai interior. Els objectes s’ordenen en estants de fusta i molts d’ells pengen del sostre.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
És considera una activitat singular perquè ells mateixos elaboren el producte que venen i
duen a terme les tasques que se li encarreguen (cordar, reparar...) i també l’encarreguen
expressament a productors locals. És un dels escassos locals que queden a Palma que es
dediquen a la venda d’aquests tipus de producte artesà
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
1925 – El negoci obre, però es desconeix el nom del primer propietari.
1955 – Tomàs Vidal es fa càrrec de la mimbreria. Després es farà càrrec el seu fill, Josep Vidal.
1986 – El local s’amplia després de comprar el local de devora, en el carrer Hostals.
Actualment el negoci el porta el nét del primer Vidal, també de nom Tomàs.
5. BIBLIOGRAFIA
Durán, L. (2011). Con estos mimbres. Diario de Mallorca.
www.diariodemallorca.es/palma/2011/08/31/mimbres/699181.html

Recuperat

de:

Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor cartográfico.
Recuperat
el
13
d’abril
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&RefC
=0203807DD7800C0001EA&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVis
or&ZV=NO
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor cartográfico.
Recuperat
el
13
d’abril
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&RefC
=0203804DD7800C0001XA&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVis
or&ZV=NO
Gual, J.: Botigues de Palma. Un abans i un després, Palma, 2007, p. 86.
Mateos, A. (2018). Mimbrería Vidal: «Estamos condenados a que cierren el centro de Palma al
tráfico
rodado».
Última
Hora.
Recuperat
el
13
d’abril
de
2021
de:
www.ultimahora.es/noticias/local/2018/06/12/1006341/mimbreria-vidal-estamos-condenadoscierren-centro-palma-trafico-rodado.html

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A
Alta
2018
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
21/05/2021
Es té en compte
Antiguitat i activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Mimbreria+Vidal/@39.5704771,2.6505496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x12979251e69c7ee9:0xb5cee7f92cf26e9b!8m2!3d39.570473!4d2.6527383
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