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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Gilet Oficina/Casa Gilet 

Ubicació/ Adreça  c/ De Velázquez, 5 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0406505DD7800E0001KY 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més quatre alçades 

Època/antiguitat 1957: data cadastre Any d’obertura: 1955 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  gomex.es/  

Correu electrònic uep@gomex.es   

Telèfon 971 722 529  | Whatsapp: 692 859 609 

XARXES SOCIALS 

Facebook @gomexbotiga 

Instagram @gomexbotiga 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ  

Establiment especialitzat en tovalles, catifes i diferents tipus de teles entre d’elles les llengües, 
típiques mallorquines. El local s’ubica molt a prop del Mercat de l’Olivar, zona molt transitada 
per els vianants.  

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS  

Gomex conserva de manera intacte practicament tota la seva façana des de que obrí les 
seves portes. Aquesta consta de tres aparadors, un que dona al carrer Velàzques i els  altres 
dos que donen al carrer perpendicular Cazador (ja que l’establiment es troba a una 
cantonada). Amunt cada aparador hi ha un rètol amb el nom del comerç que segueix quasi 
intacte si el comparam amb antigues fotografies. Encara avui conserva tot tres tendals 
desplegables per a cada aparador. 
 

2.2 INTERIORS  
Uns dels elements més cridaners són els dos grans mostradors que serveixen per prendre 
mesures i fer tasques administratives i que ocupen gran apart de la tenda. A l’interior hi ha 
una gran varietat de teles, cortines i catifes exposats tant per les parets com a les taules. En 
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entrar, just al fons de la tenda darrera del segon mostrador, a la paret es troben un conjunt 
de calaixos de fusta d’emmagatzematge que es conserven quasi intactes.  

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

Al igual que als seus inicis, Gomex, encara avui dia es dedica a treballar amb material 
relacionat amb el cautxú i el plàstic, que manté una fesomia singular i característica dels 
antics comerços. Per altra banda les teles típiques mallorquines,amb les que fa anys que 
treballen. 

 

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  

1954 - Obrí de la mà dels germans Felip i Amador Arague Suau i al qual trobam  actualment al 
capdavant Francisca Mesana, vídua d’Amador. 
Durant la postguerra – Francisca relata que, els dos germans es varen anar a l’Argentina amb el 
pare i la mare, on tenien familiars que ja havien partit molt abans amb motiu de la guerra. Allà, la 
família tenia una fàbrica de sabates i els anava molt bé en la producció i en l’exportació. Tot i 
això, ells volien tornar a la seva terra per la qual cosa, en estabilitzar-se la situació a Espanya, 
tornaren a l’illa a treballar en la seva pròpia tenda. 
Afegeix, que en aquell temps, no hi havia fires; per tant, per tenir proveïdors s’havien d’anar a 
Barcelona, agafar un taxi i desplaçar-se amb el taxi cap a cada fàbrica i després tornar amb el 
material.  
Pel que fa al producte, ens conta que aquest ha evolucionat. Recorda que en els seus inicies 
venien de tot, des de juguetes, guants i fins a recipients per fems. Ara, en canvi, s’han 
especialitzat en  estovalles i catifes. Així mateix són molt coneguts per teles que venen, 
especialment per les de llengües, típiques mallorquines. 
2019 – Francisca segueix al cap davant del negoci mantenint viva la il·lusió que encengueren 
Felip i Amador. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 

www.google.com/maps/place/Gomex/@39.573277,2.654582,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:
0x2ca82b59dd9ead54!8m2!3d39.573277!4d2.654582?hl=es 
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