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ELS SAFARETJOS DEL PUIG 
 
 

 
 
La idea de construir uns safaretjos o rentadors públics a Sant Feliu s’inicià durant els 
primers anys del segle XX. L’objectiu era disposar d’un lloc segur on es pogués rentar la 
roba “procedente de atacados de enfermedades infecciosas”. L’aprovació de l’Ajuntament 
per dotar-se d’un edifici d’aquestes característiques tingué lloc a la sessió de 24 de maig de 
1904, en el context d’una forta epidèmia de xarampió que s’havia estès per la ciutat. Amb 
tot, el tema s’anà posposant durant els anys següents. En el ple de 26 de novembre de 1907 
es parlà novament de la necessitat de construir un rentador públic, sense que encara es 
concretés cap altre aspecte. No fou fins l’any 1908 que es decidí l’emplaçament d’aquest 
servei públic. Així, a la sessió de 6 d’agost de 1908, l’Ajuntament acordà la compra d’un 
solar a l’industrial Generós Pascual Batalla. La finca, de gairebé 16.000 pams quadrats, era 
situada al sector conegut com el Puig o Puig Marí i costà 7.954 pessetes i 95 cèntims. Es 
tractava d’uns terrenys de roquissar que no tenien cap mena d’utilitat per al conreu. El solar 
on haurien d’ubicar-se els safaretjos limitava al nord amb al carrer del Sol; al sud amb el 
carrer de la Lluna; a l’est amb altres terrenys del mateix Generós Pascual; i a l’oest amb el 
carrer de la Penitència. Entre les condicions d’adquisició hi figurava la possibilitat que 
l’Ajuntament aprofités per a les obres els murs de tancament que hi havia a la finca. 
 
A la tardor de 1908 ja es disposava de l’aixecament dels plànols de l’edifici, projectats per 
l’arquitecte municipal General Guitart. Aquest mateix arquitecte havia estat l’autor del 
planejament general del municipi, l’any 1897, i fou també el tècnic responsable d’edificis 
singulars de Sant Feliu com el Casino dels Nois. La previsió feta per Guitart era la de bastir 
un edifici amb 5 safaretjos, que pogués acollir un total d’unes 70 o 80 persones. 
 
Les obres de construcció i d’acabats del safaretjos es van adjudicar el 9 de gener de 1909  
per subhasta pública a l´única proposta presentada a concurs. Es tractava de la realitzada pel 
mestre d’obres Joan Darder Palahí, veí de Sant Feliu de Guíxols, pel preu de 12.588 ptes i 
85 cèntims. Sembla ser que els safaretjos públics s’inauguraren pels volts del mes de març 
de 1910, segons es detalla en una notícia apareguda al diari local El Programa de 26 de 
març de 1910. Això no obstant, en finalitzar aquell mateix any quedaven encara molts 
detalls de les instal·lacions per completar. Tal vegada el retard de les obres es degués al seu 
cost, que va superar de llarg el pressupost inicial. L’escriptura de venda dels terrenys del 
Puig signada per Generós Pascual a favor de l’Ajuntament no es formalitzà davant notari 
fins l’11 de maig de 1909. Segons figura en aquesta mateixa escriptura, Generós Pascual 
havia comprat la finca a Manuel de Moradillo i Fonalleras el 27 de maig de 1895. 
 
Sigui com sigui, entre els elements pendents d’acabar a finals de 1910 hi figuraven: la 
col·locació de la coberta del rentador; la distribució per convertir les habitacions dels 
extrems en vivenda i en estufa de desinfecció respectivament; el desguàs exterior dels 
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safaretjos i la connexió amb el clavegueram del carrer Nou del Garrofer; el desenrunament 
del solar per deixar-lo en condicions d’ús i la construcció d’un estenedor. 
 
Un cop posades en servei les instal·lacions, l’Ajuntament va prohibir, a la sessió de 2 de 
juliol de 1912, de rentar roba a la riera del Monestir, lloc on fins aleshores havia estat 
costum de realitzar aquesta tasca. 
 
Durant la Guerra Civil, els safaretjos van rebre l’impacte de de les bombes que l’aviació 
franquista va llençar a la ciutat. Segons l’informe municipal elaborat el gener de 1940, 
s’ocasionaren danys per un valor total de 12.000 pessetes en dos trams la coberta, així com 
destrosses en murs, paviments, portes i finestres, cuina i lavabo, i en un dels rentadors de 
formigó armat. 
 
 
Fons d’informació: 
 

• Bussot, Gerard. Carrers, cases i arquitectes. Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fins 
el 1931. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 2000, p. 417. 

 
• Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (AMSFG): 

 
- Llibres d’actes del Ple, 1908-1912. 
- Projecte de construcció de rentadors públics (u.i. 5892) 
- Escriptures de compravendes de terrenys per a obres públiques (u.i. 5948) 
- Hemeroteca: El Programa, 26 de març de 1910. 

 
• Arxiu Històric de Girona: 

 
- Fons Govern Civil, Regions devastades, exp. 1828. 

 
 
 
Seguidament s’adjunten diversos documents sobre els safaretjos del Puig: 
 

- Edicte comunicant l’adquisició dels terrenys de Generós Pascual on es construiran 
els safaretjos, 1908. 

- Plànols del projecte de safaretjos, 1908. 
- Subhasta de les obres de construcció dels safaretjos, 1909. 
- Notícia sobre la recent inauguració dels safaretjos apareguda a El Programa de 26 de 

març de 1910. 
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