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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Sombrerería Casa Juliá 

Ubicació/ Adreça  c/ Sindicat, 23-A 

Districte/ Barri Centre  

Ref. Cadastral 0304621DD7800C0001KA 

Planificació PGOU  Palma, ARS Centre Històric N4 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus:  Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1867: data cadastre Any d’obertura: 1898 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  sombrereriacasajulia.es/ 

Correu electrònic sestela@sombrereriacasajulia.es | info@sombrereriacasajulia.es 

Telèfon 971 717 126 

XARXES SOCIALS 

Facebook @sombrereriacasajulia 

Instagram @sombrereriacasajulia 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
1. DESCRIPCIÓ  

Local en planta baixa ubicat al carrer Sindicat, 23-A que es dedica principalment a la venda de 
capells i gorres, però que també ven altres complements com paraigües, ventalls, guants, 
bufandes, bastons, etc. Cal destacar que Sombrerería Casa Juliá sempre ha estat regentada per la 
mateixa família i ha estat oberta al públic de manera ininterrompuda i en el mateix local des de 
l’any 1898. Actualment porta la capelleria la quarta generació.    

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS  

Aquest local comercial s’ubica a un edifici antic del carrer Sindicat, conserva els mostradors 
de vidre antics que serveixen per exposar els capells que es venen. Cal destacar també la 
marquesina que encara conserva d’un temps.   

 
2.2 INTERIORS  

L’interior del local es senzill, als costats hi trobam els prestatges que alberguen els diferents 
capells tant d’home com de dona que es venen, també es conserven alguns dels estris que es 
feien servir per confeccionar els capells i les gorres, també tenen exposades les antigues 
bosses de paper que utilitzaven amb les vendes i que tenen més de 120 anys d’antiguitat. A 
més, s’hi pot observar un diploma que els va concedir l’Ajuntament de Palma el 1903. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Es dedica a la venda de capells i gorres des del 1898. Es pot considerar l’activitat que s’hi 
desenvolupa d’activitat singular ja que manté la venta d’un producte de qualitat i diferenciat. 
La seva discreció, ampli coneixement del que venen i assessorament personalitzat l’han 
convertida en una capelleria de referència per tots els mallorquins i també per a importants 
personalitats de tot el món (polítics, escriptors, actors o reialesa).  
Es troba ja una referència escrita a l’any 1903 amb motiu de la “Exposición Balear, Ferias y 
Fiestas de Palma” durant la qual es va concedir al seu fundador D. Francisco Julià, diploma i 
medalla de plata per la millor elaboració de capells; ja que quant la capelleria es va obrir 
també contava amb fàbrica pròpia a la mateixa ubicació. Arrel de l’escassetat de materials 
que es va patir durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), la fàbrica va haver de tancar. 
Des de la seva obertura no ha mudat de lloc i es dedica a la mateixa venda de capells, essent 
l’única capelleria que es conserva a Palma, esdevenint testimoni viu d’una època en la qual al 
centre de Palma s’emplaçaven nombroses capelleries,; cal recordar que abans un tram del 
carrer Sindicat rebia el nom de carrer de sa Capelleria, agafant el nom de les botigues i 
fabricants de capells que estaven localitzades en aquest carrer. 

 
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  

1898 – D. Francesc Julià obre una fàbrica de capells i una capelleria al carrer Sindicat amb el nom 
de “Casa Juliá”. 
1903 – Francesc va guanyar la medalla de plata de l’Ajuntament de Palma per la seva elaboració 
de capells a les Fires i Festes de Palma de Mallorca. 
1938 – Degut a la manca de materials durant la Guerra Civil es veu obligat a tancar la fàbrica i 
lluita per poder mantenir la capelleria. 
1944 – D. Jaime Estela, fill de D. Francisco, succeeix al seu pare en el negoci. 
1965 – D. Jaime Estela Ripoll, nét de D. Francisco, succeeix al seu pare en el negoci. 
1989 – Antònia Vicenç, viuda de D. Jaime Estela Ripoll, succeeix al seu marit i es posa al 
capdavant del negoci.  
1992 – Recuperen el disseny i la fabricació dels autèntics capells mallorquins. 
2009 – La Cambra de Comerç va concedir a l’establiment la placa commemorativa de Comerç 
Centenari.  
2014 – Antònia Vicenç es jubila i prenen el relleu els seus fills, Daniel i Sílvia.  
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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 
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/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x149c14f842e259d!8m2!3d39.571356!4d2.6536287  
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