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

Fornet de la Soca (Antic Forn des Teatre)
c/ Plaça Weyler, 9
Centre
0004012DD7800C0001PA
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta Baixa més 3 alçades
Època/antiguitat
s. XIX | 1900: data cadastre
Any d’obertura: 1916
Estil
Modernista
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
fornetdelasoca.com
Correu electrònic
fornetdelasoca@gmail.com
Telèfon
971 296 705 | 673 499 446
XARXES SOCIALS
Facebook
@fornetdelasoca
Instagram
@fornetdelasoca
Twitter

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
El fornet de sa Soca està ubicat a un edifici del segle XIX i es caracteritza per la seva façana
modernista protegida pel seu valor artístic, ja que és un testimoni real de la influència del
modernisme català a les Illes Balears.
Un altre aspecte que destaca de l'establiment és l'activitat, ja que s'ha recuperat l'activitat de
forn que es duia terme des de 1916. L'actual propietari també es dedica a recuperar receptes de
rebosteria tradicional mallorquina, per a la seva posterior elaboració i venda.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Uns dels aspectes més emblemàtics d’aquest forn és la seva façana de fusta, herència de la
petjada del modernisme català a Mallorca. Anteriorment, el rètol amb motius florals i colors
verds i grocs presidia la porta de l’antic local, en l’actualitat hi ha una vidriera que serveix
com a expositor per als seus productes artesans. Hi destaca el drac alat central.
Al rètol, apareix el nom de l’antic forn, nomenat Forn des Teatre, juntament amb el nom del
primer forner que va fundar l’establiment. Totes les finestres i portes de la façana també
poden presumir dels seus respectius marcs que van en consonància amb els colors del rètol.
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2.2 INTERIORS
Caràcter rústic del local, per exemple, l’actual porta és una porta antiga d’altre local que ha
estat restaurada i pareix que du tota la vida allà.
Un altre aspecte que destaquen els propietaris és que la reforma s’ha degut a elements
arquitectònics molt antics que devien restaurar-se amb urgència, com per exemple,
l’existència d’una síquia dedins el local.
L’interior te doble alçada i soterrani.
Al pis superior es situen varies habitacions que possiblement fossin d’habitatge i
posteriorment d’oficina.
A la part del soterrani hi ha el forn. Encara es conserva l’antic forn de llenya.
L’obrador es situa a la part de darrera de la planta d’entrada. La botiga te dos mostradors i
unes impressionants prestatgeries, tot recuperat d’altres forns ja que no hi quedava res de
l’original quan en Tomeu Arbona el va recuperar el 2018.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor històric de les activitats comercials: Recuperació de receptes mallorquines antigues
(arqueologia gastronòmica local). El Fornet de la Soca ha recuperat l’activitat artesanal que
es duia a terme abans a l’Antic Forn des Teatre.
Valor patrimonial del bé immoble: Façana modernista de l‘any 1916 realitzada de manera
artesanal.
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
1916 – El primer forner de l’establiment (Jaume Alemany) reforma la façana del local.
La sobrefaçana del Forn des Teatre està protegida "pel seu valor estilístic Art Nouveau, la seva
realització artesanal en fusta i degut a que constitueix un fet referencial, sent al mateix temps un
dels pocs elements decoratius de l'estil modernista” a Palma, citat al llibre d’ Itineraris pel centre
històric de Palma.
2017 – Al mes de març el centenari Forn des Teatre es suma a el tancament d'altres negocis com
a conseqüència de la Llei d'arrendaments antics.
2018 – El propietari del Fornet de sa Soca, Tomeu Arbona, recupera l’antic Forn des Teatre i
continua amb la mateixa activitat comercial però amb una actitud més innovadora, aprofitant
tots els recursos actuals com les xarxes socials per fer-se veure.
Fornet de la Soca:
2010 – Tomeu Arbona obrí el seu primer establiment (Fornet de la Soca) al carrer Sant
Jaume. La crisis l’obligà a deixar enrere la seva professió de psicòleg i és a partir d’aquest
moment quan decideix reinventar-se i obrir un forn.
2014 – Varen traslladar la seva ubicació al Forn de sa Llotgeta ja que necessitaven un espai
més ample.
2018 – Agafen l’antic Forn del Teatre degut a la mateixa motivació que els dugué a canviar
d’ubicació l’anterior vegada, la necessitat d’un espai més gran, però en aquest cas s’afegeix
una nova motivació, tornar a obrir les portes d’un dels establiments emblemàtics més
rellevants de la zona, l’antic Forn del Teatre. Per en Tomeu era important que els veïns i
vianants poguessin tornar a gaudir de les delícies típiques mallorquines.
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