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

Paraguas
c/ Jaume II, 22
Centre
0003812DD7800C0001FA
PGOU Palma, ARS Centre Històric
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

ESTABLIMENT
Local comercial a la planta baixa
Any d’obertura:

1910

971 716 108

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un establiment dedicat a la venda de paraigües, bastons, mantons, ventalls i altres
estris, s’ubica al carrer de Jaume II. El comerç es va fundar com a fàbrica de paraigües l’any 1910 i
després s’amplià a la venda al detall.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
La façana de l’establiment és de marbre rosat amb grans aparadors de vidre i fusta que
permeten veure l’exposició dels productes. Destaca el gran paraigües que roman penjat a la
mateixa façana de l’establiment i també les grans lletres amb el nom de l’establiment.
2.2 INTERIORS
A l’interior de l’establiment hi trobem un conjunt d’aparadors de fusta, també hi trobem
grans miralls i antics estants de fusta.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Es pot considerar l’activitat que s’hi desenvolupa d’activitat singular, ja que manté la venda
d’un producte de qualitat i en molts de casos de marques nacionals, com són els ventalls que
vénen de València, o els bastons que provenen de diferents llocs de la península. Aquest
www.palmaactiva.com · Paraguas 2/3

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021

negoci, pel producte diferenciat que ven, té una clientela resident fidel, ara bé la seva
situació immillorable i el producte típic també rep un nombre important de turistes que
s’emporten un record del seu pas per la ciutat.
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
1910 – Francisco Segura, el besavi de l’actual propietària, Maribel Moyà, va crear la primera
fàbrica de paraigües a Mallorca, negoci que regentava ell amb els seus tres fills.
Anys seixanta – Es tanca la fàbrica i el taller i s’amplia l’espai de venta.
1968 – Comença a ver feina Maribel Segura, neta del fundador.
Actualment porta el negoci Maribel Moyà, filla de na Maribel i quarta generació de la família.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Paraguas/@39.570329,2.6482435,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x
1297925026626233:0xa7cdf7df5a6db953!8m2!3d39.570329!4d2.6504322
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