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

Radio Buades
c/ Pau Piferrer, 8
Es Fortí
9311512DD6891A0002YS
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més set alçades
Època/antiguitat
1969: data cadastre
Estil
Autor
-

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

1940 a Inca; 1959 a Palma

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
ricardobuades@yahoo.es
Telèfon
971 726 370
XARXES SOCIALS
Facebook
@radiobuades
Instagram
@radiobuades
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Emblemàtica tenda especialitzada en il.luminació, material elèctric, ràdios i petits
electrodomèstic. Va ser el pare del propietari actual qui va obrir el negoci a Inca el 1940, però
denou anys després traslladar-se al carrer Oms de Palma. Des de fa poc estan ubicats al carrer
Piferrer, en el barri des Fortí.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Rètol de fons negre amb les lletres del local de color blanc. Cal destacar que es conserva el
mateix logotip de les ràdios Rumbek, format per un rombe de color verd i les lletres al centre.
A més, a un dels expositors encara s’hi pot observar un model d’aquestes ràdios que
fabricava Joan Buades, el fundador del negoci.
2.2 INTERIORS
Taulell a la part esquerra i diferents prestatgeries de diferents mides i estils repartides per la
tenda on s’hi exhibeixen els diferents productes en venda, cal dir que el producte que
predomina és el d’il·luminació. Hem d’esmentar que com element decoratiu es conserva un
rètol dels anys seixanta de quan tenien la tenda en el carrer Oms.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Cal destacar el caràcter emprenedor que va tenir el fundador, Joan Buades, en crear ell
mateix un aparell, la ràdio, que en aquells moments tenia un gran valor i haver-se arriscat
muntant el negoci durant la difícil època de la postguerra. A més, sempre va ser capdavanter
en la introducció de noves tecnologies. Ja en el carrer Oms, així com van anar apareixent els
electrodomèstics (gelera, rentadora, televisor, etc.) els va anar introduint en el negoci. Per
últim, si consideram com a punt de partida el 1940, any en què va obrir el negoci a Inca, es
tracta d’un establiment que porta 78 anys funcionant de manera ininterrompuda.
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
1940 – Joan Buades obre el negoci a Inca. En els seus inicis es passejava per Mallorca amb un
carretó venent les ràdios Rumbek que ell mateix fabricava. Havia estat treballant a França i allà
va ser on va aprendre a fabricar ràdios.
1959 – Es traslladen al carrer Oms de Palma. Allà aniran incorporant altres productes, sent
punters en la venda d’electrodomèstics.
2017 – Es traslladen al carrer Pau Piferrer.
Actualment i des de fa bastants anys porta el negoci el fill del fundador, Ricardo Buades, ajudat
per la seva filla Esther.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/RADIO+BUADES+ILUMINACI%C3%93N+Y+ELECTRICIDAD/@
39.577615,2.6420197,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcf5e56cb1f5488dd?sa=X&ved=2ahUKE
wiPpouzl7fuAhWSfMAKHV9yCpYQ_BIwCnoECBUQBQ
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