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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Gelats Paco 

Ubicació/ Adreça  C/ Benet Pons i Fàbregues, 18 

Districte/ Barri Pere Garau 

Ref. Cadastral 1506509DD7810F0002FB 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus:  Urbà. Edifici de d’habitatge unifamiliar Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa més una alçada 

Època/antiguitat 1929: data cadastre Any d’obertura: 1949 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  gelatspaco.es/ 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 272 273 

XARXES SOCIALS 

Facebook @GelatsPaco 

Instagram @gelatspaco 

Twitter @GelatsPaco 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment dedicat a la venda de gelats i granissades fetes artesanalment i que porta en 
funcionament des dels anys 40, o més si considerem que el seu fundador ja els fabricava i els 
venia amb un carretó durant els anys 30. Actualment compten amb un segon establiment en el 
carrer Blanquerna. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Des de l’exterior destaca el rètol tipus marquesina de fons blanc i amb unes lletres coloristes 
que criden l’atenció. Es tracta d’un disseny (amb un tipus de lletres i colors determinats) que 
també es present en el seu local en el carrer Blanquerna i a la pàgina web i es fruit del canvi 
d’imatge que va fer l’actual propietari a partir del 2006. També destaca una vitrina amb 
gelats projectada cap a l’exterior. 
 

2.2 INTERIORS 
Entrada estreta, a la part esquerra hi trobem una vitrina amb gelats i a continuació un taulell 
folrat de fusta i amb una coberta de marbre. A la part dreta una cambra de fred per els 
refrescos i una cambra de congelats per els gelats industrials. Al fons, es pot accedir a la zona 
on fabriquen els gelats. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR 
Valor històric de les activitats comercials: El valor de l’establiment radica tant pel fet de ser 
de les gelateries més antigues de Palma i sense cap dubte, la més antiga i emblemàtica del 
barri de Pere Garau com també pel fet de comptar actualment en la tercera generació de 
gelaters. També hem de tenir en compte el fet que la major part dels productes que venen 
(gelats de llet, gelats d’aigua, granissats, etc.) els fan ells mateixos a la seva petita fàbrica. 

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
Anys 30 – Arribat des de Valencia, Francisco Aznar Cortés juntament amb el seu germà Joaquín
comencen a vendre gelats de manera ambulant.

1949 – Francisco compra el local en el carrer Benito Pons (actual Benet Pons i Fàbregues) per
situar-hi el magatzem i la fàbrica, seguint la venda amb carrets ambulants.

1960 – Venen  a bars i restaurants i acaben convertint en tenda part de la fàbrica.

1980 – Amb la jubilació del patriarca dels Aznar, agafa  el relleu la segona generació, Francisco
Aznar Doménech tot hi que durant any i mig va estar dirigit per la dona d’en Francisco Aznar
Cortés.

1985 – Reforma  important del local, es compra el local de darrera i així la fàbrica s’amplia.

2006 – Agafa el relleu la tercera generació, Xavier Aznar Sastre, que incorpora a la tenda un
important canvi d’imatge.

2010 – S’obre la segona tenda al carrer de Blanquerna.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Gelats+Paco/@39.5704263,2.6449327,15.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1
sgelats+paco!3m4!1s0x129793af7b183523:0x785e31ccbae78bf1!8m2!3d39.5727191!4d2.6679974 
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