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

Quesada Decoració
c/ Montcades, 2
Centre
9605501DD6890F0152WO
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
1978: data cadastre
Any d’obertura:
1890
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
quesadadecoracion.com/
Correu electrònic
quesadadecoracion@gmail.com
Telèfon
971 715 111
XARXES SOCIALS
Facebook
@QuesadaDecoracion
Instagram
@quesadadecoracion
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment que porta en actiu des de 1890 i que sempre ha estat en mans de la mateixa
família. Estan especialitzats en el món de l’interiorisme i de la decoració, dedicant-se a
decorar cases, palaus, teatres i hotels. En el passat van arribar a tenir diversos tallers en
funcionament i més de quaranta treballadors.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
L’exterior és senzill, no hi trobem cap expositor, però la col·locació d’un gran vidre exterior al
voltant de tota la tenda fa que es pugui veure l’interior. Rètol a la part de dalt de lletres
metàl·liques folrades a la paret on únicament hi apareix el llinatge de la família (Quesada).
2.2 INTERIORS
Interior colorista i ple de mobles i elements de la llar, propis d’una tenda da decoració,
gairebé tots els productes de l’interior estan d’exposició i es poden comprar. S’hi poden
trobar tot tipus de teles, mobles (sofàs, butaques, taules, cadires, etc.), llums de diferents
estils, estores i tot tipus d’objectes de decoració com vaixella, espelmes, quadres, coixins, etc
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Cal remarcar el fet de dur més de cent vint-i-cinc anys en funcionament, essent d’aquesta
manera el negoci de tapisseria, decoració i complements més antic que queda a Palma. Cal
dir que en els seus inicis els fundadors venien des d’Alacant durant algunes temporades a
vendre estores per adornar els palaus de les famílies de l’alta societat de Mallorca. Amb el
temps van obrir un local permanent aquí i es van anar expandint, obrint diferents tallers per a
dur a terme diferents treballs relacionats amb la decoració.
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
1890 – Isabel Concepción Fuentes Candela i Joaquín Quesada Ferrandi obren l’establiment.
Viuran uns anys daurats en què obriran diferents tallers i es dedicaran a decorar i moblar llocs
tan emblemàtics com el Hotel Formentor, el Palau March, sa Vall, i també moltes possessions de
Mallorca.
2015 – Van haver de deixar el Passeig del Born per instal·lar-se a la ubicació actual.
Actualment el negoci està regentat per Isabel i Magdalena Quesada, nétes dels fundadors.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Quesada+Decoraci%C3%B3n/@39.5722964,2.64601,15z/data=!4m2
!3m1!1s0x0:0x489cd345c66522d7?sa=X&ved=2ahUKEwj4m6rKqf3vAhWxC2MBHU74ATMQ_BIwDn
oECCMQBQ%C3%B3n!8m2!3d39.5722964!4d2.64601!3m4!1s0x1297925ad2c2a87d:0x489cd345c6
6522d7!8m2!3d39.5722964!4d2.64601
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