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DADES GENERALS
NOM DE L’ESTABLIMENT
Ubicació/ Adreça
Districte/ Barri
Ref. Cadastral
Planificació
Qualificació

Forn de La Glòria
c/ Forn de la Glòria, 7
Centre
9502502DD6890B0001AE
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1887: data cadastre
Estil
Autor
-

ESTABLIMENT
Local comercial a la planta baixa
Any d’obertura:

primera referència el 1717

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
forndelagloria@hotmail.com
Telèfon
971 713 317
XARXES SOCIALS
Facebook
Forn de la Glòrira
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un dels forns mes antics de Palma, sembla que ja se’n tenia coneixement de la seva
existència des del 1717.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Forn ubicat a la planta baixa d’un edifici de 3 alçades més golfes. A la façana hi ha dos portals
d’accés per al públic i enmig un expositor. També podem destacar el rètol, que és de
banderola amb forma circular.
2.2 INTERIORS
Conserva els mobles de tenda de principis del segle XX, amb traces de decoració modernista i
el forn tradicional per a l’elaboració dels productes, d’una antiguitat centenària.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Cal destacar l’activitat de forn i pastisseria tradicional i singular, ja que manté la seva
producció de pans, pastissos, ensaïmades, etc. amb l’elaboració de forma artesanal, emprant
el estris tradicionals i les receptes antigues d’aquest ofici, mantenint d’aquesta manera viva
la cultura mallorquina. Manté la producció respectant el calendari tradicional i popular, i
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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
1717- Documentat que ja hi havia un forn en funcionament.
1870- Es construeix l’edifici actual per un empresari de Sóller (abans estava ubicat a l’edifici de
davant).
1903- Reforma en què es van introduir els elements modernistes de l’interior.
1977- El van comprar Sebastià Camps i Francisca Sastre, que segueixen amb el negoci juntament
amb els seus fills.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Forn+de+la+Gloria+SL/@39.5695462,2.6425011,17z/data=!3m1!4b1!4
m5!3m4!1s0x12979244ba7799b1:0xaeb0273ab20d816c!8m2!3d39.5695462!4d2.6446898
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