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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Forn del Santo Cristo 

Ubicació/ Adreça  c/ Peraires  2 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9804005DD6890D0002TX 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric, N5 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més quatre alçades 

Època/antiguitat 1960: data cadastre Any d’obertura: 1910 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  hornosantocristo.com/ 

Correu electrònic pedidos@hornosantocristo.com 

Telèfon 971 712 649 |Tlf. Tenda online: 971 269 311 

XARXES SOCIALS 

Facebook @hornosantocristo 

Instagram @hornosantocristo 

Twitter  
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Forn de referència, amb més de cent anys d’antiguitat i que, tot i que el seu primer establiment 
és el del carrer Paraires, actualment compta amb 4 establiments a diferents llocs concorreguts 
de Palma (C/ Sant Miquel, plaça Marquès de Palmer i C/ Paraires). Destaca per la seva producció i 
venda de rebosteria i productes típics de Mallorca. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

De l’exterior hem de destacar el rètol característic de l’establiment, que és present en els 
altres locals, ja que és un dels element identificatiu del negoci. De fons verd i amb unes 
lletres marrons amb una tipografia que crida l’atenció. A part del nom del local també s’hi 
inclou l’any de fundació, fent de la seva antiguitat un valor afegit. Per últim, també 
destaquen les diferents caixes  d’ensaïmades, col·locades en vertical a la part dreta de 
l’entrada, que fan de reclam turístic.  
 

2.2 INTERIORS 
Es tracta d’un establiment que s’ha anat modernitzant, il·luminat i colorista, amb diferents 
elements decoratius i diferents mostradors i prestatges on s’exposa tota la gran varietat de 
productes disponibles. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
El seu valor radica tant per la seva antiguitat com pel fet d’oferir tota una producció de 
pastissos tradicionals de la  illa, sent el seu producte estrella l’ensaïmada, però també s’hi 
poden trobar altres productes tradicionals com sobrassades i licors. Actualment, compten 
amb diferents establiments a llocs molt concorreguts de Palma i han implantat un sistema de 
compra online dels seus productes a la seva pàgina web. D’aquesta manera, es combina la 
innovació amb la tradició.  

 

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 

1910 – Va ser fundat per la família Coll i regentat durant mig segle per les germanes Antònia i 
Joana Coll. 

1960 – Traspassat als germans Ángel i Pedro Calleja, que impulsen el negoci amb el repartiment 
d’ensaïmades als hotels. 

2010 – Pren el relleu del negoci Maria Mas. En els darrers anys el negoci adquireix una altra 
dimensió amb la venda de productes de forma online. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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m1!1sforn+santo+cristo!3m4!1s0x1297925aba183863:0xf93a33d94c767d7b!8m2!3d39.5709155!4
d2.6477584 
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