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En 1894, a Santa Catalina, es va crear la societat de   
socorro  mutu Montepío Previsión del Arrabal. Va néixer 
en l’època en la que no hi havia  Seguretat Social, amb la 

finalitat d’oferir  als  treballadors mecanismes  
d’autodefensa. Contava amb un    metge, un practicant, 
una comare i  fins i tot una tomba per a tots els socis que 

pagaven 3 pessetes al mes. Amb l’implantació  de la   
Seguretat Social va desaparèixer com a tal i el Montepío 

va passar a tenir un ús  cultural. 
 

El Montepío, asociación centenaria, empezó  siendo una 
sociedad de socorros mutua, cada semana, venia un  

médico y un  practicante. No había nada más. 
 
    S’ha de tenir ben present el Montepío com un patrimoni 
          cultural i col·lectiu irrenunciables, pels esforços i 
compromís d’aquells que volgueren millorar les condicions 
                   de  vida  dels Cataliners i Catalineres. 

 

El Projecte d’intervenció comunitària intercultural 

 

El Projecte d’intervenció comunitària intercultural (ICI) impulsat per l’Obra Social “la 
Caixa” a 39 territoris de 31 municipis de tot Espanya  caracteritzats per la seva     
elevada diversitat cultural, es desenvolupa a Palma als barris de Santa Catalina i es 
Jonquet, gestionat per l’Associació GREC amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palma i el suport del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. Aquesta 
intervenció es desenvolupa des de juliol de 2014 i té com a objectiu fomentar la 
convivència i la cohesió social, afavorir el desenvolupament local i millorar les      
condicions de vida de totes les  persones que viuen al territori. 
 

http://icipalma.wordpress.com/ 
 
Cada any es celebra als barris de Santa Catalina i es Jonquet una acció global dirigida 
a la comunitat per donar visibilitat al treball que desenvolupen les comissions de 
feina: Comissió de Salut, Comissió Socioeducativa i Comissió de Convivència.  
Aquests darrers mesos, el barri de Santa Catalina ha viscut amb molta nostàlgia  la 
pèrdua de l’associació Arraval (antic Montepío), entitat centenari, que representa el 
patrimoni dels barris i de la història de Santa Catalina i es Jonquet. Per aquest motiu, 
hem volgut fer-li un homenatge a l’associació i també conèixer el testimoni del petit 
comerç dels barris que ens ha apropat a la seva realitat i ens ha donat la seva visió de 
com viuen ells i elles la transformació dels barris, com resisteixen als canvis           
socioculturals i  socioeconòmics de Santa Catalina i es Jonquet i com afronten el 
futur.    
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Aquesta tenda du 65 anys. Va ser dels meus pares i després la vaig agafar jo, però això ja 
s’atura aquí (no hi haurà relleu generacional). Fa molts d’anys que venem roba interior i  
llenceria, això es una cosa que em va agradar quan jo tenia 14 anys, que va ser quan m’hi 
vaig posar. Abans es deia saldo, que era una moda d’aquella època.  Jo tenia molt bona   
clientela, molt bona,  la millor de Palma. Sempre hem venut article mitjà alt. La gent que 
venia a comprar quan tenia 45 anys, avui en dia en té 85 o 90. Es dona el cas que les       
padrines que venien, un temps després han  vingut les filles i les netes. La relació amb els 
veïnats es de tota la vida. L’any que es va posar això de les disfresses al carrer, tots vàrem 
venir disfressats a vendre. Era fantàstic. En Pepe del Cantó va posar música i el forn ens va 
regalar coses. Vàrem sortir a 3 diaris. Era un carrer molt comercial. En aquest carrer ja no 
queden veïnats antics, només el forn i jo. Al cap de cantó hi havia una botiga, Can Gall, i a 
l’altra cantó el supermercat Casa Paco, una òptica, etc. No m’ha afectat el canvi dels barris, 
tot el contrari. Al turisme li agrada el comerç especialitzat. El que hi ha exagerat aquí son els 
lloguers. Doryga significa Dora i Gabriel, en honor als meus pares.  
 

(Pepita, Doryga – Llenceria i Corseteria) 
 

La empresa ha pasado de padres a hijos. Siempre nos hemos dedicado a lo mismo. Los   
clientes antes eran mallorquines, ahora hay más extranjeros. Hay mucha competencia por la 
zona. Nos consideramos un comercio tradicional pero el futuro será  difícil, pues todo se 
moderniza mucho y se está perdiendo lo artesanal. Nadie quiere ser hoy en día panadero, 
pues es un trabajo en el que hay que madrugar mucho y se gana poco. Estos trabajos      
artesanos están siendo sustituidos por máquinas, y aunque el producto artesanal no es  el 
mismo que el producto químico, este último se vende más y en las grandes superficies. Esto 
está haciendo que se pierda el oficio de pastelero panadero. 
 

(Susana, Forn Son Campos, antigua Casa Can Felip) 
 

Fa 10 d’anys que estem aquí, amb dos locals. Sempre l’he duit jo tota sola. Tinc una clientela 
fixa que ve sempre a posta, després tenc gent de pas i turistes. El local crida l’atenció. La 
relació amb els veïnats es bona, però jo no visc aquí. Vaig estar molt acceptada, la gent em 
saluda pel carrer, tenc clientela fixa del barri però no molta, perquè aquest es un barri de 
treballadors. Aquest any he notat molt de canvi, però no et puc dir perquè. Aquí hi ha molt 
de suecs que hi viuen però van a comprar l’espelma a Ikea. L’escola de ioga és sueca i és 
bona clienta meva, i la gent que va a l’escola d’ioga també ve i són clients fixos. El petit  
comerç no té ajudes de res, de res, de res, de res. S’ha de fomentar el comerç petit,         
artesans. Jo som artesana, molt artesana, faig els collars, les recades, les espelmes, les   
bosses, perquè quedi a Mallorca. Jo som una persona que si hi ha un proveïdor d’aquí que té 
el producte  m’estim més comprar-lo aquí que a fora.  Les senalles, m’estim més comprar-les 
a Mallorca. Trob que l’Estat hauria d’ajudar un poc més, promocionar. Trob que la gent   
abusa molt dels lloguers, i això s’hauria de  controlar un poc. A  Mallorca miren més per les 
empreses grosses que per les petites. Jo em mantenc perquè soc artesana i faig les          
espelmes, i es pot dir que les faig a mida. Jo a vegades he hagut de tancar perquè la gent 
gran cau aquí al portal i he hagut d’acompanyar-los al PAC, el barri no està cuidat. A jo 
m’agradaria que formássim una associació del carrer, però tot això du feina i temps. 
 

(Silvia, Cereria Candela) 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                          

  

  



 

 

La Ferretería La Central se fundó hace 110 años, es decir en el año 1908. Es una empresa que se ha               
traspasado de     padres a hijos y se puede decir que es familiar, pues prácticamente todos los empleados han 
sido de la misma familia. Ha habido épocas en las que hemos llegado a ser 14 empleados atendiendo al      
público.  Tenemos clientes de toda la vida, pero también mucha población extranjera en los últimos años. 
Con tantos años en el barrio, yo diría que podríamos hablar de cuatro etapas significativas: una primera época 
de auge y de tranquilidad y prosperidad económica, una 2ª etapa allá por los años 70/80 de mucha droga en la 
barriada, que nos afectó directamente porque la gente tenía mucho miedo de venir por este barrio, una 3ª 
etapa de nuevo de tranquilidad, aunque caracterizada por la crisis económica, y por último; la etapa actual, 
caracterizada por la transformación del barrio, los nuevos comercios y la actividad del    tardeo, que aunque a 
nosotros no nos afecta directamente ya que no coincide con nuestro horario laboral, sí que afecta a los vecinos 
de la barriada, por el ruido que genera este ambiente .  
Nos consideramos una empresa tradicional pero no vemos un futuro claro, ya que las grandes superficies nos 
están haciendo mucho daño. Las personas valoran más un producto barato que un producto de  calidad, y   
prefieren ir a otro tipo de comercios, tipo grandes superficies, con las que nos es difícil competir. El pequeño 
comercio está en decadencia”. 
 

(Biel, Ferreteria La Central) 
 

Esta peluquería se fundó en el año 1956. Ha pasado de madre a hija y siempre nos hemos dedicado a lo     
mismo, la peluquería. El nombre inicial de la empresa era Peluquería Isabel, así se llamaba mi madre. Por   
nuestra peluquería han pasado hasta cuatro generaciones.  
Prácticamente nací  en la Plaza del Progreso, por lo que he vivido la evolución de la barriada. Ha cambiado 
mucho y yo diría que a mejor. Hubo una época en la que había mucha droga y decir que eras de Santa  Catalina 
era una vergüenza. Sin embargo, ahora el barrio ha cambiado mucho y ha subido el nivel de vida. Vivir en Santa 
Catalina es un lujo, la ubicación al lado del mar, la accesibilidad al centro de Palma, los  comercios y el          
ambiente de bares… Esto ha afectado a los vecinos de la barriada, pero en mi opinión, en positivo, ya que sin 
salir del barrio puedes disfrutar de un tiempo de ocio de calidad. Algo que creo que podría mejorar es el     
parking, es muy difícil aparcar por la zona y sería muy interesante que hubiese un   parking público. 
Nos consideramos un comercio tradicional y quedamos muy pocos en esta zona. Hay muchos negocios de   
población extranjera que se adaptan a las nuevas necesidades de la zona. No sé qué pasará en un futuro con 
nuestro negocio, pero lo que sí sé es que yo no cambiaría de barrio por nada en el mundo. 
 

(Marga Noguer, Perruqueria Arts i Mans) 
 

Aquest comerç data aproximadament de 1840-1843. El meu padrí i la meva padrina es conegueren a un forn 
que hi havia al carrer de l’Argenteria. Varen agafar aquest forn, a l’any 12,  i des de l’any 12 el du la família. Jo 
el vaig agafar als 18 anys i fins ara (ara en tenc 63), i la meva filla ja fa un parell d’anys que també. Mon pare i 
ma mare sí que son “catalineros”. Al principi això era un barri al qual venia molta gent pel mercat i conten que 
venia molta gent de la zona d’Illetes, del Terreno, de Palma, etc. La gent venia a comprar aquí; no hi havia res, 
no hi havia grans superfícies. Aquest va ser dels primers mercats. Hi havia pocs forns també, aquí a Santa    
Catalina n’hi havia un parell. A partir dels anys 60 vàrem començar amb hotels. Record l’Hotel Victoria com uns 
dels primers que vàrem servir. L’Hotel Victoria se’n duia cada dia 200 ensaïmades i 200 coques, coques       
bambes.  Hi anàvem amb un motocarro que teníem o a peu amb una post damunt el cap. Els clients són gent 
del barri i molta gent del moll, de les barques. Ara és ple d’estrangers. Nosaltres bàsicament feim rebosteria  
mallorquina i quatre coses que hem introduït. Segueix essent un forn molt tradicional. Queden molt pocs dels 
veïnats de tota la vida. Jo trob que s’està perdent  la identitat, ara tot és igual: supermercats, franquícies, etc. 
Encara ens queda la ferreteria al carrer gran.  Jo em neg a vendre un producte que no sigui meu, si no puc fer 
una cosa no la faig. La crisi, la notam en que el  rendiment ha baixat una barbaritat, els costs del que produïm 
són molt més elevats. Els preus, els mantenim més o menys iguals, sinó iguals.  
 

(Pep, Ca sa Camena) 
 
 
 
                                                                                                              

                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ara m’acab de témer que fa 49 anys que la vàrem obrir i sí que hi ha hagut relleu generacional, perquè la varen obrir els  
meus pares i després la vàrem agafar la meva germana i jo. Els tipus de clients han canviat moltíssim. Abans érem com una 
família i tots ens coneixíem; ara ja no. Abans érem una família i a més eren clients fixos, de sempre, que passàs el que passàs 
venien. Ara van allà on els convé, a les grans superfícies, ha canviat totalment. 
Que hi hagi grans comerços ha afectat moltíssim, moltíssim. Jo que he conegut el comerç antic... Ja et dic,  jo tenia clients 
que cada mes  se’n duien tot el que necessitaven de perfumeria, i varen començar a posar syps i  mercadonas  i punyetes 
d’aquestes, i ja no venen perquè els preus ja no són competitius.  Jo de vegades en aquestes superfícies veig que venen   
articles més barat que el que a mi me costen quan jo els compr, i això és un negoci, no un centre de caritat. Poc o molt s’ha 
de guanyar; vull dir, hi ha unes despeses i així no es pot  competir. 
Jo crec que al final acabaran sent tot franquícies. És que ara a les ciutats és tot el mateix. Tantes n’hi ha a Palma que  les 
mateixes estan a Valladolid. Ha canviat moltíssim, fins i tot la personalitat i el tracte: Ja et dic, abans érem amics, érem     
família, i ara els és igual, van al que els agrada, el que està de moda i el que és més barat, i s’ha acabat. Ha canviat moltíssim, 
jo perquè ja no em queda res per a jubilar-me perquè si no...(se’n riu). 
Mantenim bona relació amb els que queden, però és que queden quatre rates. Jo fins i tot tenc aquí dos col·legis i dels         
primers clients que vaig tenir ja tenc nets que venen. Uns altres tal vegada se n’han anat a viure fora i si passen per aquí  
venen i te saluden. Però això ja s’ha acabat i és un problema perquè perdem nosaltres i perd la barriada. És perd la            
personalitat, tant els és estar a Palma com a Cuenca, perquè és exactament el mateix, però bé, què hem de fer, és el progrés, 
no podem fer res. 
 
(Araceli, Merceria Terrassa) 
 
Som un comerç tendre perquè ara per l’octubre farà tres anys que érem aquí. A jo em feia il·lusió obrir un negoci dels que hi 
havia abans. Jo  faig tallers  i el que volia era fer un negoci que estigués a prop de la gent perquè em demanen “Això com ho 
faries?”,  i no com en un xinés o com anar a comprar a un centre comercial, que vas agafant les peces i te’n vas a casa, que de 
vegades no et diuen ni bon dia. I clar, jo volia un comerç més proper, el que passa és que veig que la gent va molt de pressa, 
que no hi ha gent suficient per a tenir un negoci obert. A mi el que em falta és clientela, però clar, és que  et diuen “Has de 
fer publicitat per Internet”  i jo tot  això encara no ho sé utilitzar, i ja te dic que a jo el que em feia il·lusió era el boca a boca. 
Ara feim fregalls, manyoples, raspalls per fregar-te l’esquena; vull dir  que intentam posar-nos al dia amb les novetats i el que 
a la gent li  faci gola. He de dir que ho troben bastant car perquè  aquí compres el fil i et surt més car que  comprar-te una 
peça de roba que et costa 20€ a una gran superfície. Jo crec que les grans superfícies han afectat als petits comerços. No estic 
ni a favor ni en contra,  el que passa és que pens que hi hauria d’haver unes  normes, com per exemple amb les farmàcies, 
que  antigament, ara no sé, hi havia d’haver uns metres per a posar-les unes devores les altres, i crec que això també hauria 
d’existir amb els petits comerciants, a fi que els  petits comerços poguéssim viure i perquè així la gent estaria més           
acompanyada, perquè la gent quan es jubila es fica dins ca seva i ho passen molt malament, perquè tal vegada no tenen 
família o la família té massa coses a fer i no poden estar amb elles.  Aquí venen moltes vegades a parlar una estona i em   
conten el que els ha passat. I per això crec que hi hauria d’haver una llei que ens ajudàs un poc o unes petites ajudes perquè 
feim un bé als barris. Jo diria que el petit comerç tornarà a venir, però és molt difícil. Jo veig  gent jove obrir comerços però 
és que necessites un sou per a viure i ara és complicat amb aquest tipus de comerç.  
 
(Margalida Muntaner, Punt Menut) 

 
Es va fundar al 1987 i el tipus de clients, qualsevol que vulgui venir. Ens han afectat molt els comerços grossos. Ens ha afectat 
en tot; vull dir, ens ha afectat en tot tipus d’artesania. Jo tenc bona relació amb el barri perquè hi vaig néixer. Jo crec que els 
petits comerços acabaran per desaparèixer. Si fos més jove ja no hi seria. És un comerç tradicional que de fet he fundat jo. El 
vaig obrir a l’any 1987. 
 
(Biel, Tapisseria C. Caro) 

 
 

Aquestes entrevistes han estat realitzades per els joves dels barris, amb el suport de l’educadora del CMSS  
Ponent i l’Equip ICI. Volem agrair a les propietàries i als propietaris la seva amabilitat i la seva predisposició. 
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