PalmaActiva

Panaderia

Fiol
Des de 1652
quina

Fitxa núm. 84

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021

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

Panadería Fiol
c/ Carnisseria, 6
Centre
0202613DD7800C0001JA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N3
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

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

1652

971 723 889

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Petit forn d’una gran antiguitat ubicat en un edifici de gran valor històric. Cal destacar la seva
antiguitat (1652), que el converteix en un dels forn més antics de Palma, tot i que ha tingut
diferents noms i ha estat en mans de diferents famílies.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
L’entrada del local és estreta, té una porta metàl·lica i un petit mostrador. Dos cartells
anuncien el nom del local, un de banderola i un altre de fusta adherit a la paret.
2.2 INTERIORS
S’hi accedeix per uns escalons, és un local molt petit i després del taulell d’atenció al públic es
passa a una altra dependència a la qual hi ha l’antic forn.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Cal destacar el fet que conservi el forn de llenya tradicional, amb què s’hi elaboren de forma
artesanal els productes, donant-li un toc autèntic. A més, això fa que es fomenti la rebosteria
típica mallorquina, sent una de les especialitats el pa moreno, la coca de crema, els
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cremadillos, etc. A més, a part de pa i rebosteria també s’hi venen productes en conserva i
altres queviures, mantenint l’estil de botiga tradicional d’un temps.
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
1652- Es funda el forn com a Forn d’En Garí o d’En Gori.
Durant uns anys va estar en mans de dues senyores de nom Gertudia i Maria, se diu que
elaboraven el millor pa moreno de la zona.
Regentat actualmente per Cristian Aparicio, des dels anys 80 va estar en mans del seu pare.
Encara que el forn de llenya continua precedint el local, son pare d’en Cristian fou el darrer que
hi cuinà pa. Avui, el producte ve d’altres forns de Mallorca, tot respectant algunes de les receptes
originals com la coca de crema, una de les especialistes de la casa.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Panaderia+Fiol/@39.5699695,2.6494803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
4!1s0x1297924e283452a1:0x196cc7fa30709c33!8m2!3d39.5699695!4d2.651669
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