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DADES GENERALS  
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Casa Calicó 

Ubicació/ Adreça  c/ Bartolomé Barceló i Mir, 17 

Districte/ Barri Portitxol 

Ref. Cadastral 1892609DD7719D0001SA 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes Planta baixa més una alçada 

Època/antiguitat 1920: data cadastre Any d’obertura: 1941 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  calicopalma.com  

Correu electrònic pedidos@calicopalma.com 

Telèfon 971 246 004 

XARXES SOCIALS 

Facebook @CasaCalico 

Instagram @calicopalma 

Twitter @CasaCalico 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment de gairebé vuitanta anys d’antiguitat i que està especialitzat en la venda de tot tipus 
d’articles relacionats amb la pesca i el submarinisme. A part de la tenda en el centre de Palma, 
també n’han obert altres a diferents llocs: Portixol, Pollença i fins i tot tenen una tenda a Eivissa. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Porta d’entrada i expositor de fusta que donen a la plaça del Comtat del Rosselló i dos      
expositors més que donen al carrer del Bisbe Perelló amb rètol modern a banda i banda i rètol 
amb el dibuix d’un peix a la cantonada. 
 

2.2 INTERIORS 
Taulell de fusta al fons i diferents prestatgeries i vitrines on s’exposen tota la gran varietat 
d’articles en venda, relacionats amb la pesca, submarinisme, caiacs i productes electrònics. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR (Valor històric de les activitats comercials, artesanals i de 
serveis, relleu generacional/ Valor cultural/singular/tradicional/ Valor turístic/ Valor 
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patrimonial del bé moble i immoble/ Valor social a l’entorn on s’ubiquen, comerç de 
proximitat). 

       Establiment que ha estat una tenda de referència en la venda d’articles de pesca durant més 
de setanta anys, sempre amb un tracte proper i personalitzat i que s’ha anat adaptant als 
nous temps, amb la continua incorporació dels darrers productes del mercat amb pesca i 
submarinisme. Cal dir que actualment disposen d’una pàgina web i fins i tot pots comprar els 
seus productes de forma online. 

 

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  

1941 – Va obrir la primera tenda Guillem Tomàs. 
1970 – Segueix amb el negoci el seu fill Guillem Tomás Suau. 
1994 – Obren una segona tenda a Portitxol.  
2010 – Agafa el relleu la tercera generació, concretament el nét del fundador, Guillem Tomàs 
Frontera. Aquesta data coincideix aproximadament amb el tancament de la tenda situada al 
centre. 
2014 – Obren una tenda a Eivissa. 
2017 – N’obren una altre a Pollença. 
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www.google.es/maps/place/Casa+Calic%C3%B3/@39.5744603,2.654333,21z/data=!4m12!1m6!3m
5!1s0x12979253efc5c2eb:0x274f0e856af55744386!4d2.6544061!3m4!1s0x12979253efc5c2eb:0x2
74f0e856af57eb1!8m2!3d39.5744386!4d2.6544061 
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