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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Casa Canet 

Ubicació/ Adreça  c/ de la Corderia, 18 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0203110DD7800C0003MD 

Planificació PGOU  Palma,  ARS Centre Històric, PERI Gerreria 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 
1888: data 
cadastre 

Any d’obertura 
Documentat forn en el segle XVII, actual 
família l’adquireix el 1951 

Estil - 

Autor - 
 

DADES DE CONTACTE  

Web - 

Correu electrònic casacanet@hotmail.com 

Telèfon 971 712 784 

XARXES SOCIALS 

Facebook Pasteleria-Panaderia CASA CANET 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Petit forn tradicional situat al carrer de la Corderia, s’encarrega de l’abastiment de pa i productes 
típics als veïnats i als visitants. Compta amb forn propi, amb el que produeix els seus productes i 
abasteix altres forns que el mateix propietari ha obert amb posterioritat. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Petit local amb aparador de vidre. 
 

2.2 INTERIORS 
Consta d’una part dedicada a la venda del producte, on s’hi troba un taulell amb una part 
refrigerada per mantenir els productes en òptimes condicions. Hi ha una zona amb taules i 
cadires que fan de petit bar, al fons s’hi troba l’obrador on hi ha el forn. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Activitat  singular i/o forn artesanal, comerç de proximitat. Cal destacar l’activitat de forn i 
pastisseria tradicional i singular, ja que manté la seva producció de pans, pastissos amb 
l’elaboració de forma artesanal, emprant el estris tradicionals i les receptes antigues d’aquest 
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ofici, mantenint d’aquesta manera viva la cultura mallorquina. Manté la producció respectant 
el calendari tradicional i popular, i elabora per a cada època els dolços típics, fet que permet 
el manteniment de les tradicions culinàries. Per als veïns de la zona és el lloc habitual de 
provisió diària de pans, panets, galetes i altres  dolços, mantenint des de la seva obertura una 
tasca de comerç de proximitat bàsic. 

 
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  

En aquest carrer de la Corderia ja hi ha documentat un forner a finals del segle XVII: “A 23 de 
Novembre de 1691, he deposat Joan Febrer, forner, dues-centes y dues lliures... y son per lo preu 
y valor contant de unes cases... situades dins la present ciutat en la parròquia de Santa Eulàlia, en 
lo carrer de la Corderia...” 

1951 - Adquireixen el local Rosa Dalmau i Jaume Oliver. A la vegada, també l’obren en el Mercat 
de l’Olivar (parada 127). 

Actualment regenten els dos locals la tercera generació, concretament tres nets dels fundadors: 
Eva, Toni i Carmen Oliver. 

 
5. BIBLIOGRAFIA  

Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor 
cartográfico. Recuperat el 29 de març de 2021 de: 
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0203110DD7800C0003MD&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nue
voVisor&ZV=NO 

 
 
 

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A 

Alta  2018 

Data de revisió  07/05/2021 

Data d’aprovació 21/05/2021 

Es té en compte Antiguitat i activitat singular 

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/dir/''/''/@39.5703609,2.6523331,19z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x1
2979251e72b9e79:0x2a8b2fd7eee58ace!2m2!1d2.6525391!2d39.5703628 
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