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

Vich Estilistas
c/ Joan Bauçà, 60
Pere Garau
1306522DD7810E0001MP
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatge unifamiliar
Nre. plantes: Planta baixa més una alçada
Època/antiguitat
1952: data cadastre
Estil
Autor
-

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

1815

DADES DE CONTACTE
Web
vichestilistas.com/
Correu electrònic
info@vichestilistas.com
Telèfon
971 275 066
XARXES SOCIALS
Facebook
@vichestilistas
Instagram
@vichestilistas
Twitter

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta de la perruqueria més antiga de Palma i que sempre ha estat en mans de la mateixa
família. Abans estava ubicada en el carrer de Sant Miquel, però des del 1969 es troben ubicats en
el barri de Pere Garau.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
L’exterior està tot reformat, destaca el rètol de to obscur i també les vidrieres que permeten
veure l’interior del local. A més en el centre trobem un petit rètol de fusta de to verdós on hi
apareix el nom del local i l’any de la seva fundació. També es pot veure una pissarra amb la
llista de serveis i els seus preus.
2.2 INTERIORS
L’interior es molt espaiós, el mobiliari és el característic de les perruqueries actuals. Seients a
banda i banda i al mig un petit taulell. Diferents estils, un sofà d’espera de to marró,
prestatgeries de tons blancs fetes amb palets amb diferents productes i també un somier a la
paret on s’hi han enganxat diferents fotografies. També cal destacar al fons una llarga paret
de marès i en el final una petita estància on s’ha creat un museu amb diferents vitrines amb
eines antigues de perruqueria, que utilitzava la família Vich en temps passats.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
(Valor històric de les activitats comercials, artesanals i de serveis, relleu generacional./Valor
cultural/singular/tradicional/Valor turístic/ Valor patrimonial del bé moble i immoble/Valor
social a l’entorn on s’ubiquen, comerç de proximitat.)
Es tracta d’una perruqueria amb més de dos-cents anys d’antiguitat, la més antiga de Palma.
Cal dir que s’ha sabut adaptar als nous temps i ha anat introduint les darreres tendències en
perruqueria i estilisme. A més, actualment també ofereix cursos de formació. Cal destacar
tota la col·lecció d’utillatge antic de barberia que encara conserven, datats entre els segles
XVI i XX, i que tenen d’exposició, de gran valor històric.
3. INTERVENCIONS
Des del punt de vista del foment al comerç serà receptor de totes aquelles intervencions que
s’implementin atenent al seu grau de protecció.
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES
1815- Únicament es té documentada una persona que es feia dir “Mestre Leila” i que es
considera que és el primer Vich relacionat amb el món de la barberia.
1930- Adquireixen la barberia els germans Vich.
1969- Joan Vich, després de formar-se en un local de la Misericòrdia i a Barcelona, obre la seva
pròpia perruqueria en el carrer Joan Bauçà i anirà revolucionant el negoci amb la introducció de
centre unisex, permanent, tint per a homes, etc.
Actualment segueixen amb el negoci els fills de Joan Vich, Mario i Alberto, que també han rebut
una esmerada preparació en el món de la perruqueria i l’estilisme.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Vich+estilistas/@39.5730242,2.5825246,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1s
perruqueria+vich!3m4!1s0x129793af1e0c3b95:0x8d231726dca339dc!8m2!3d39.573234!4d2.6659
96
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