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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Horno San Antonio 

Ubicació/ Adreça  Plaça de Sant Antoni, 6 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0504506DD7800D0001OB 

Planificació PGOU  Palma ,  ARS  Centre Històric, A40 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més sis alçades 

Època/antiguitat 1970: data cadastre Any d’obertura: 1936 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 715 932 

XARXES SOCIALS 

Facebook - 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Forn tradicional ubicat en el centre de Palma i en funcionament des del 1936. Es dedica a 
l’elaboració de forma artesanal de rebosteria típica de Mallorca. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Destaca un gran vitrall expositor, amb un rètol a la part superior que indica un mèrit obtingut 
l’any 1988. 
 

2.2 INTERIORS 
Mobiliari de vidre i de fusta per a exposició i venda dels productes de pa i de rebosteria que 
s’hi elaboren. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
A més, disposen d’un forn de llenya, on hi couen els seus productes. 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. 
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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 

1936- Es va obrir el forn a mans de Jaime Alemany  Salvá. Anys després l’establiment va quedar a 
càrrec de les filles de Jaume Alemany, Antònia i Juana Maria. 

Poc després de l’inici de la Guerra Civil, una bomba caiguda a la plaça de Sant Antoni destruí 
l’edifici on es trobava i va esser necessària la seva re-construcció completa. 

El 1988, ja amb les filles al capdavant del negoci, foren nomenats “Empresa de oro a la Calidad y 
Servicio”, un premi internacional que reberen amb gran satisfacció.  

Actualment, regenta el local Joana Maria Alemany i a més,  s’ha incorporat en Jaume, fill 
d'Antonia Alemany sent així la tercera generació en fer feina al local.  

L'establiment manté el forn original, un dels pocs, que queden a la ciutat. 
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Es té en compte Antiguitat i activitat singular 
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