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MES

Per saber-ne més...
El projecte “Enigmes ganxons” és una iniciativa del PFI-PTT 
Guíxols-Vall d’Aro per tal d’acostar el passat històric de Sant Feliu 
de Guíxols a l’alumnat de la ciutat. La realització s’ha fet durant el 
curs 2018-2019 en col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Sant Feliu 
de Guíxols (AMSFG), tot tenint com a referència els recursos de “De 
bat a bat. Sant Feliu barri a barri” dels Tallers d’Història (Servei 
Pedagògic de l’AMSFG).

En primer lloc l’alumnat del centre ha fet la identificació i tria dels 
elements que consideraven més característics de cadascun dels 
barris guixolencs. També els han localitzat i situat en un plànol de la 
ciutat. En segon lloc, han fet cerca d’informació sobre cadascun 
dels 32 elements escollits. Paral·lelament, l’AMSFG ha preparat 
documents i publicacions sobre els mateixos elements. A continua-
ció s’han organitzat diverses visites dels nois i noies a l’arxiu per 
contrastar les dades recollides amb les fonts documentals i biblio-
gràfiques preparades pels tècnics. A partir d’aquestes visites, 
l’alumnat ha polit la informació i han preparat les preguntes o 
enigmes a resoldre.

Aquest llibret és una petita guia amb informació sobre cadascun 
dels elements de la gimcana. Hi trobareu un resum de la seva 
història, una imatge anterior al seu aspecte actual i un document de  
l’Arxiu Municipal que hi fa referència.



1 MONESTIR
Els orígens del monestir són desconeguts però es remunten probablement al segle 
X. La seva finalitat era explotar el territori i cristianitzar la població. La comunitat de 
monjos benedictins que el regia des de la fundació va ser suprimida l’any 1835. En 
els seus gairebé mil anys d’història, el conjunt arquitectònic ha experimentat nom-
broses transformacions. De la primera època es conserva la Porta Ferrada, un 
pòrtic de pedra de funció desconeguda aixecat al segle X, i un tram de l’església 
romànica construïda al segle XI. També, la torre del Fum (s. X) i la torre del Corn (s. 
X-XI), que formaven part del recinte emmurallat del monestir i des de les quals es 
donava avís de perill a la població. A mitjan segle XVIII es construí el portal de Sant 
Benet i els dos cossos en forma de L (que encara existeixen) destinats a depen-
dències per als monjos. 

NUCLI HISTÒRIC
ÈPOCA ANTIGA, MEDIEVAL - S. XVIII



Perspectiva del monestir de Sant Feliu, al primer 
quart del segle XX, amb el portal de Sant Benet en 
primer terme. AMSFG. Col·lecció Santiago Güitó 
Palé (autoria: Valentí Fargnoli).

Projecte de construcció d'un nou edifici del monestir 
de Sant Feliu de Guíxols destinat a les dependèn-
cies monacals, realitzat per Pau Trillas l’any 1743. 
AMSFG. Fons Monestir.



2 AJUNTAMENT
El monestir de Sant Feliu de Guíxols acumulà un gran patrimoni i esdevingué un 
poderós senyor feudal, al mateix temps que al seu redós hi anava prenent forma la 
població de Sant Feliu de Guíxols. L’any 1354 se signà una concòrdia entre l’abat, 
el rei i els representants del municipi en què Sant Feliu esdevenia una vila mig 
reialenca i mig sota senyoria eclesiàstica. Aquest pacte consolidà formalment 
l’organització del municipi i certificà la possibilitat de disposar d’uns representats 
propis. Precisament per això l’any 1355 s’inicià el Llibre Vermell, un volum que recull 
els privilegis i documents més importants per a l’ajuntament i la vila, alguns d’ells 
d’època anterior. 

NUCLI HISTÒRIC
ÈPOCA ANTIGA, MEDIEVAL - S. XVIII



Edifici de l’ajuntament de Sant 
Feliu vist des de la plaça del 
Mercat, l’any 1943, afectat per 
un bombardeig de la Guerra 
Civil espanyola. AMSFG. 
Col·lecció Municipal d’Imatges 
(autoria: Joan Sabater 
Casanovas).

Pàgina del Llibre Vermell amb 
la transcripció d’un document 
de 1336. AMSFG, Fons 
Ajuntament.



3 ANTIC HOSPITAL
La primera noticia de l’Hospital de pobres de Sant Feliu apareix l’any 1305 en un 
testament. Aquest primer hospital estava situat en el carrer de Sant Joan, dins el 
recinte emmurallat de la vila, i consistia en una o dues habitacions d’una casa. L’evi-
dència del seu espai massa reduït va portar a la construcció fora muralles (al lloc on 
va estar fins el 2003) d’un nou hospital l’any 1595. L’hospital era de titularitat muni-
cipal, però ja el 1813 demanaren al bisbe poder fer oficiar missa a l’hospital, en una 
capella anomenada de sant Narcís on hi havia una imatge d’aquest sant i de la 
Verge de la Misericòrdia. 

L’EIXAMPLE
ÈPOCA ANTIGA, MEDIEVAL - S. XVIII



Sala de l’Hospital de Sant Feliu 
destinada a acollir fins a 5 
malalts tuberculosos. AMSFG. 
Fons Hospital de Sant Feliu de 
Guíxols (autoria desconeguda).

Goigs en lloança de la 
Marededéu de la Misericòrdia, 
protectora de l’Hospital de Sant 
Feliu de Guíxols. Editats a 
Girona entre 1823 i 1848 per 
l’impressor Agustí Figaró. 
AMSFG, Fons Hospital de Sant 
Feliu de Guíxols.



4 CASA VIADER
La casa Viader és un edifici d’estil modernista destinat a habitatge i originàriament 
a una activitat d’impremta i llibreria a la planta baixa. L’edifici era propietat d’Octavi 
Viader i Margarit que aprengué l’ofici d’impressor a Barcelona. Entre els anys 1905 
- 1906 Octavi imprimiria sobre fulls de suro l’obra El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha edició que li suposaria obtenir les medalles d’or a les exposicions de 
Saragossa (1908) i Leipzig (1914). Viader imprimiria amb el mateix sistema altres 
llibres com Les dues germanes (1907) o Tirant lo Blanc (1920). Pels seus treballs el 
rei Alfons XIII el nomenà Cavaller d’Isabel la Catòlica. El seu fill Josep M. Viader 
també va realitzar una impressió de El Quijote en suro. 

NUCLI HISTÒRIC
S. XIX



Perspectiva de la Rambla pels 
volts de l’any 1966. A la dreta, 
en primer terme, l’edifici de can 
Viader. AMSFG. Col·lecció 
Jordi Gaitx Moltó (autoria 
desconeguda).

Pàgina de l’edició en fulls de 
suro de El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha¸ de Miguel 
de Cervantes, realitzada el 1955 
per l’impressor guixolenc Josep 
M. Viader. AMSFG. Biblioteca 
auxiliar.



5 EDIFICI DE LA CAIXA
L’edifici de la Caixa és obra de l’arquitecte Rafael Masó i Valentí (1880 - 1935). D’es-
til noucentista, pertany a l’època de major productivitat de Rafael Masó en la que 
també podem incloure les cases de la urbanització de s’Agaró. En l’edifici cal desta-
car la torre mirador, els arcs de mig punt que donen pas a un petit porxo d’entrada, 
i les columnes amb estrígils del primer pis. La planta baixa de l’edifici estigué desti-
nada a una entitat bancària, mentre que en el primer pis s’instal·là una biblioteca 
pública, antecessora de l’actual Biblioteca pública Octavi Viader Margarit. 

NUCLI HISTÒRIC
S. XX

Perspectiva del carrer Major des de la Rambla, 
pels volts de l’any 1930. A la dreta, en primer 
terme, l’edifici de la Caixa de Pensions. AMSFG. 
Col·lecció Espuña - Ibáñez (autoria: Ricard Mur 
Dargalló).

Llibreta d'estalvis de la sucursal del carrer Major 
de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros a 
nom de Pere Balmaña, 1927-1931. AMSFG. 
Fons família Balmaña-Canet.





6 EL PASSEIG
Entre la vila medieval guixolenca i la vora del mar hi havia un gran sorral, on es cons-
truïen vaixells i feinejaven els pescadors, d’una amplada aproximada de 150 metres. 
L’any 1834 l’Ajuntament acordà plantar dues primeres rengleres d’arbres en aquell 
espai. El carrer que es formà entre les cases i la primera renglera d’arbres es cone-
gué com a carrer del Mar i la zona continua com a passeig del carrer del Mar. L’any 
1854 es plantà una tercera renglera d’arbres. A partir d’aquell moment es comença-
ren a alçar les cases senyorials que donarien el seu caràcter particular al passeig del 
Mar com la de Miquel Suris, l’any 1859, o la de Joan Roig el 1864. 

NUCLI HISTÒRIC
S. XIX



Perspectiva del passeig del Mar vist des 
de la terrassa del casino de la Constàn-

cia, pels volts de l’any 1915. AMSFG. 
Col·lecció Municipal d’Imatges (autoria 

desconeguda).

Plànol geomètric del passeig del Mar i la 
plaça del Mercat elaborat l’any 1853 per 
l’arquitecte Martí Sureda. AMSFG, Fons 

Ajuntament.



7 CASA PATXOT
En aquest espai hi havia la casa pairal de la família guixolenca Patxot, integrada per 
navegants i industrials surers, que també tenia en propietat els edificis que hi havia 
a un costat i l’altre. A l’habitatge que fa cantonada amb el carrer de la Creu Rafael 
Patxot i Jubert hi instal·là entre 1896 i 1912 un observatori astronòmic per poder 
desenvolupar la seva vocació científica. L’any 1917 ell mateix féu enderrocar els 
antics immobles i encarregà a l’arquitecte modernista Albert Juan i Torner tres 
noves cases, una per a cadascuna de les seves filles. Una d’elles va morir abans de 
finalitzar les obres, i una altra poc temps després. A banda de científic, Rafael Patxot 
també fou mecenes i promotor de la cultura catalana. S’exilià el 1936 i ja no tornà 
mai més a Catalunya. 

NUCLI HISTÒRIC
S. XX



Perspectiva del passeig 
dels Guíxols a principi del 
segle XX, amb l’Observa-
tori Astronòmic Català i el 
Nou Casino de la 
Constància al fons. 
AMSFG. Fons Ramon 
Tauler Valls (autoria 
desconeguda).

Plànols de façana del 
projecte d’ampliació 
d’una de les cases de 
Rafael Patxot per a la 
instal·lació del seu 
observatori astronòmic, 
realitzat el 1896 per 
l’arquitecte Francesc de 
Paula Villar. AMSFG, 
Fons Ajuntament.



8 CASINO DE
 LA CONSTÀNCIA

El casino de la Constància, popularment conegut com el casino dels Nois, s’inau-
gurà l’any 1889. Deu anys més tard s’hi van fer les primeres modificacions que 
inclourien la seva característica cúpula triple que fa que les dues façanes es trobin 
formant una mena de xarnera entre el passeig del Mar i el passeig dels Guíxols amb 
la rambla del Portalet com a testimoni. L’edifici és la seu de l’associació cultural 
Nou Casino de la Constància, fundada l’any 1851. En la seva època daurada en el 
casino es desenvolupaven tot un seguit d’activitats culturals i de lleure: balls, 
conferències, concerts, etc. 

TUEDA
S. XIX



Edifici del Nou Casino de la Constàn-
cia vist des dels jardins Juli Garreta, 

després de la darrera ampliació l’any 
1929. AMSFG. Col·lecció Carme 

Arxer (autoria desconeguda).

Plànol de la façana principal de 
l’edifici dissenyat el 1888 per 

l’arquitecte General Guitart com a 
seu del Nou Casino la Constància, en 

el qual encara no hi ha projectada la 
característica torre amb cúpula triple. 

AMSFG. Fons Ajuntament.



9 EL FORTIM
L’any 1751 es va instal·lar al penyal dels Guíxols una bateria de tres canons de ferro 
de 16 lliures per a la defensa del port i la platja de Sant Feliu de Guíxols. La bateria, 
que justifica el nom de Fortim d’aquest espai, va estar operativa fins a mitjans del 
segle XIX. Durant aquests anys va entrar en acció en diverses ocasions, tant davant 
dels corsaris que atacaven les embarcacions de la vila com participant en combats 
contra les armades de països com França o Anglaterra en els diversos períodes de 
guerra dels segle XVIII i XIX. 

PORT-CALASSANÇ
ÈPOCA ANTIGA, MEDIEVAL - S. XVIII

Gravat del segle XVIII on apareix representat el fortí 
instal·lat a la punta dels Guíxols. AMSFG. Col·lecció 
Municipal d’Imatges (autoria desconeguda).



Relació d’artilleria, armament i 
municions entregats al 
responsable del magatzem de 
la bateria del Fortim el 1751 
on hi figuren, entre d’altres,  
tres canons de ferro de 16 
lliures. AMSFG. Fons 
Ajuntament.



10 EL SALVAMENT
 DE NÀUFRAGS

L’any 1886 diverses personalitats de Sant Feliu de Guíxols van emprendre el 
projecte de construir una estació per al salvament de nàufrags. Sis anys abans 
havia nascut a Madrid la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos (SESN), 
apadrinada per la reina Maria Cristina. El 1887 es decidia que l’emplaçament de la 
caseta seria la punta dels Guíxols, ja que es trobava al centre de la badia, entre la 
platja de Calassanç i la de l’Abric. El 1889 es va començar a construir la caseta del 
Salvament i es va inaugurar l’any 1890. 

PORT-CALASSANÇ
S. XIX



Bateig del bot de salvament 
Miquel Boera al racó de Llevant 
de la platja de Sant Feliu el 23 
d’agost de 1898. AMSFG. 
Col·lecció Espuña - Ibáñez 
(autoria desconeguda).

Qüestionari amb l’inventari i les 
característiques del material de 
què disposava la junta de 
Salvament de Nàufrags de 
Sant Feliu l’any 1910. AMSFG. 
Fons Junta local de la 
Sociedad española de 
Salvamento de náufragos.



11 EL PORT
La primera pedra del port de Sant Feliu fou col·locada pel rei Alfons XIII l’any 1904. 
Les obres avançaren molt lentament al principi. De fet, no començaren fins l’any 
1908 allargant-se fins el 1920. El moll va permetre combinar les activitats comercials 
amb les pesqueres, però calia connectar el port amb el tren de Sant Feliu de Guíxols 
a Girona per assegurar el trasllat dels productes arribats per mar fins a Girona i 
viceversa. Així, el 1918, es va idear un ramal que sortia de l’estació de tren i arribava 
a l’esplanada del port. El projecte també contemplava la construcció d’un magatzem 
del tren al port. El conjunt d’aquestes infraestructures no s’inaugurà fins l’any 1924. 

PORT-CALASSANÇ
S. XX



Treballs de construcció del port 
de Sant Feliu de Guíxols, pels 

volts de l’any 1910. A l’esquerra, 
l’inici del moll. AMSFG. 

Col·lecció Municipal d’Imatges 
(autoria desconeguda).

Plànol del projecte de construc-
ció del port de Sant Feliu de 
Guíxols l’any 1904. Làmina 

impresa per J. Casamajó, 
Barcelona. AMSFG, Fons 

Ajuntament.



12 EL TINGLADO
Les obres del port de Sant Feliu de Guíxols acabaren l’any 1920. Però durant els 
anys següents es realitzaren diversos treballs per dotar el port d’un seguit d’infraes-
tructures necessàries pel seu bon funcionament. Així, l’any 1924 s’inaugura el ramal 
del port del tren de Sant Feliu de Guíxols i l’any 1933 s’aprova la construcció del 
Tinglado que havia de servir per emmagatzemar els diversos materials destinats a la 
conservació i manteniment del port. Durant la Guerra Civil, quan l’obra quasi estava 
acabada, el Tinglado va ser bombardejat i no s’acabà fins el 1943. Pels volts dels 
anys 90, va caure damunt l’edifici una de les grues del port, causant grans desper-
fectes de la teulada i la paret que hagueren de ser arreglats. L’any 1996 el port va 
deixar de tenir un ús comercial i el magatzem va ésser abandonat. Actualment 
presta serveis de restauració i acull una petita exposició sobre el tren de Sant Feliu 
que inclou una locomotora i un cotxe de passatgers.

PORT-CALASSANÇ
S. XX

Perspectiva del port de Sant Feliu, pels volts de l’any 1939, després dels bombardejos de la Guerra 
Civil espanyola, amb vaixells enfonsats i l’edifici del Tinglado deteriorat per les bombes. AMSFG. Fons 
Vicenç Gandol Jordà (autoria: Vicenç Gandol Jordà)



13 EL MOLÍ DE
 LES FORQUES

La muntanya de les Forques tanca la badia de Sant Feliu per l’est. Al cim d’aquest 
turó s’hi conserven les restes del que hauria estat un molí de vent, tot i que 
tampoc es pot descartar que es tractés en realitat d’una torre de vigilància. Tenim 
notícies que durant els segles XVI i XVII hi hagué en aquest mateix indret  una 
estructura de fusta on es penjaven els cadàvers dels condemnats a morir a la 
forca. Això servia d’advertència de la fi que tindrien tots aquells que gosessin 
cometre determinats delictes.

VOLTA DE L’AMETLLER
ÈPOCA ANTIGA, MEDIEVAL - S. XVIII



A la pàgina anterior, perspectiva de la 
torre coneguda com a Molí de les 
Forques, pels volts de l’any 1931. 
AMSFG. Fons Pere Rigau Roch (autoria: 
Pere Rigau Roch).

A dalt, fragment del llibre d’acords 
municipals de l’any 1696 on es descriu 
la col·locació del cadàver d’un ajusticiat, 
per part del seu botxí, a les forques que 
hi ha a Calassanç. AMSFG. Fons 
Ajuntament.



14 EL XALET 
 DE LES PUNXES

El paratge de Sant Pol era eminentment agrícola i quedava allunyat del nucli urbà. 
El primer edifici emblemàtic que hi va haver va ser el xalet de les Punxes, construït 
per l’industrial Pere Màrtir Estrada a partir d’una barraca que es va anar ampliant i 
reformant. Però la façana marítima de Sant Pol es configura entre els anys 1910 i 
1915, quan la família Estrada edifica, de cop, quatre xalets davant del sorral de mar, 
a tocar el xalet de les Punxes. Sant Pol es començava a diferenciar com un espai 
lúdic i d’estiueig.

SANT POL
S. XX. TURISME

Perspectiva de la platja de Sant Pol, amb el xalet de les Punxes la primera per l’esquerra, l’any 1961. 
AMSFG. Fons Jordi Verrié Faget (autoria: Jordi Verrié Faget)



15 CASETES DE LA PLATJA
 DE SANT POL

L’any 1919 Manel Bosch va instal·lar vint casetes de bany velles i despintades a la 
platja de Sant Pol. Feia poc que aquesta platja havia començat a despertar l’interès 
de guixolencs i estiuejants com a lloc d’oci i esbarjo. El 1920 Vicenç Gandol i Josep 
Ensesa van comprar el negoci a Manel Bosch i durant els anys següents van donar 
un nou impuls a l’establiment de Banys de Sant Pol amb la construcció del restau-
rant annex de la Taverna del Mar, encarregat a l’arquitecte Rafael Masó; al mateix 
temps, Ensesa promogué la urbanització residencial de s’Agaró, a tocar dels 
banys però ja dins del terme municipal de Castell-Platja d’Aro. 

SANT POL
S. XX. TURISME



Vista dels banys de Sant Pol des del mar, 
amb les casetes de bany a banda i 
banda, pels volts de l’any 1930.AMSFG. 
Col·lecció Espuña - Ibáñez (autoria: 
Ricard Mur Dargallo).

Anunci dels banys de Sant Pol publicat a 
la revista de la Festa Major de Sant Feliu 
de Guíxols de 1920. AMSFG. Col·lecció 
Antoni Vidal Arxer.



16 LA TAVERNA DEL MAR
Els banys de Sant Pol van ser inaugurats l’any 1919 per Manel Bosch. Un any 
després Vicenç Gandol es faria càrrec del negoci juntament amb Josep Ensesa, 
que tenia algunes propietats en aquella zona. L’atractiu de la platja de Sant Pol va 
fer que el nombre d’estiuejants anés creixent. Atesa la gran afluència de gent, l’any 
1929 es va iniciar la construcció del mític Hostal de la Gavina (dins l’actual terme 
municipal de Castell-Platja d’Aro) i també del restaurant annex als banys, la Taver-
na del Mar (aquest darrer, en canvi, dins el terme de Sant Feliu), tot a càrrec de 
Rafael Masó. L’hivern de 1935 es va incendiar la terrassa del restaurant i, com que 
Masó havia mort, va ser Francesc Folguera qui va projectar la construcció de 
l’edifici que encara avui existeix. La nova Taverna del Mar es va inaugurar el 19 de 
juliol de 1936, just a l’inici de la Guerra Civil espanyola. 

SANT POL
S. XX. TURISME

Terrassa de la Taverna del Mar als banys 
de Sant Pol, amb una bandera de 
s’Agaró, als anys 60 del segle XX. 
AMSFG. Fons Jordi Verrié Faget (autoria: 
Jordi Verrié Faget.



Portada d’un imprès turístic de la platja 
de Sant Pol (que aquí surt esmentada 

com a S’Agaró), amb el dibuix de 
l’edifici de la Taverna del Mar. AMSFG. 

Col·lecció Jordi Rabell Rigau.



17 EL TREN
L’agost de 1891 es va fer la primera prova de la línia entre Sant Feliu, Castell d’Aro 
i Santa Cristina. El trajecte es va realitzar en 10 minuts a una velocitat de 30 km per 
hora. Després d’un any d’obres, el 24 de juny de 1892 el Govern va autoritzar l’inici 
de l’explotació. Tres dies després es realitzava el primer viatge oficial a Girona: els 
membres del Consistori i altres personalitats van anar a rebre Joan Casas, promotor 
del projecte. El dia 30 es va inaugurar la línia, que havia estat beneïda el dia abans. 
En el finançament del projecte s’hi va implicar tot el poble: el capital inicial, 
2.000.000 de pessetes, va ser dividit en accions de 100 PTA que pràcticament 
tothom va comprar. 

TUEDA
S. XIX



Estació del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona, amb la 
màquina número 4 en primer terme, l’any 1920. AMSFG. 

Col·lecció Municipal d’Imatges (autoria desconeguda).

Títol imprès d’accions emeses per la Companyia del 
Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona l’any 1890. 

AMSFG. Fons Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona.



18 AVINGUDA CANÀRIES
L’avinguda Canàries i l’avinguda Balears segueixen el traçat de l’antiga riera de 
Tueda, que travessava Sant Feliu de Guíxols de nord a sud, és a dir, des de la part 
alta, a Vilartagues, fins al port, a la part baixa. Es tractava d’un espai insalubre i que 
dificultava la connexió entre diversos sectors de la ciutat. Per tal de resoldre aques-
tes dificultats, l’any 1987 es va iniciar la primera fase de les obres de cobriment de 
la riera. Els treballs es van completar en diversos anys i han donat lloc a una de les 
principals vies urbanes del municipi. 

VILARTAGUES-TUEDA DE DALT
S. XX



Començament de les obres 
d’urbanització de l’avinguda 
Canàries, el mes de març de 
l’any 1992. AMSFG. Fons 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols (autoria desconeguda).

Notícia al setmanari local 
Àncora de 12 de març de 1992 
de l’inici de les obres d’urbanit-
zació de l’avinguda Canàries, 
un cop la riera de Tueda ja 
havia estat coberta. AMSFG. 
Hemeroteca.



19 PLAÇA
 SALVADOR ESPRIU 

El 25 de maig de 1986 es van inaugurar les obres d’urbanització de la plaça de 
Vilartagues, que a partir d’aquella data, a proposta de l’Associació de Veïns de 
Vilartagues i Tueda de Dalt, es va rebatejar amb el nom del poeta i escriptor català 
Salvador Espriu (1913-1985). A la plaça s’hi col·locà una escultura de l’artista Pepe 
Noja en què un grup de quatre mans procedents dels quatre punts cardinals (nord, 
sud, est i oest) s’uneixen i s'ajuden; es tracta d’una representació simbòlica dels 
versos d’Espriu gravats en el sòcol: «diversos son els homes i diverses les parles i 
han convingut molts noms a un sol amor». 

VILARTAGUES-TUEDA DE DALT
S. XX



Obres d’urbanització de la plaça de Salvador Espriu 
al barri de Vilartagues, l’any 1985. AMSFG. Fons 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (autoria: 
Jaume Ferré).

Cartell dels actes d’inauguració de la plaça 
Salvador Espriu el 25 de maig de 1986. AMSFG. 
Col·lecció municipal de documents.



20 PUEBLO NUEVO
Durant les dècades de 1950 i 1960 Catalunya acollí un nombre significatiu de 
persones arribades de diversos indrets de l’Estat espanyol, sobretot del sud, 
atretes per unes millors expectatives de vida. A Sant Feliu de Guíxols els primers 
nouvinguts s’establiren de forma precària en terrenys als afores del nucli urbà, 
arran del camí d’anar a la Vall d’Aro; això féu que aquell indret comencés a ser 
conegut com a Pueblo Nuevo. L’any 1966 es batejaren oficialment els noms dels 
carrers que s’havien anat originant en aquest nou nucli habitat. Mentrestant, el 
creixement demogràfic i urbanístic s’havia estès al paratge veí de Vilartagues, on 
es continuà ampliant fins a constituir un nou barri de la ciutat. 

VILARTAGUES-TUEDA DE DALT
S. XX



Façanes d’algunes cases del carrer 
de Joan Camisó al barri del Pueblo 
Nuevo l’any 1975. AMSFG. Fons 
Joan Canadell Mas (autoria: Joan 
Canadell Mas).

Sol·licitud dels veïns i propietaris 
del Pueblo Nuevo per a la 
realització i el finançament 
d’obres d’urbanització i 
sanejament al seu barri, l’any 
1980. AMSFG. Fons Ajuntament.



21 ELS QUATRE ARBRES
L’any 1978 es presentà a l’Ajuntament un projecte per a aixecar un complex lúdic 
esportiu situat a la carretera de Girona, cantonada amb el camí de Pedralta, al parat-
ge conegut popularment com Els Quatre Arbres. Aquest projecte contemplava la 
construcció de dues pistes de tennis, una pista de patinatge, una hípica, un 
mini-golf, un bar amb terrassa, una bolera amb 6 pistes, llits elàstics i un espai amb 
jocs infantils. El complex estigué en funcionament durant els anys 80 i 90 del segle 
XX i durant tot el temps que existí fou conegut com Els Quatre Arbres, que era el nom 
popular que rebia aquell indret pel qual travessava la carretera, entrant a la ciutat. 

VILARTAGUES-TUEDA DE DALT
S. XX



Vista d’algunes de les restes que 
encara es conserven actualment de 
l’antic complex dels Quatre Arbres 
de la carretera de Girona. AMSFG. 

Col·lecció Municipal d’Imatges 
(autoria: Salvador Estibalca).

Plànol d’emplaçament del projecte 
de construcció d’un complex 

esportiu i recreatiu a la carretera de 
Girona, entre el camí de Pedralta i el 

mas Balmaña, realitzat per Rafael 
Ferrer Quera el 1977. AMSFG. Fons 

Ajuntament.



22 L’ASIL SURÍS
Joan Surís Llorens va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1800 i emigrà de jove a l’Hava-
na, on aconseguí fer-se ric i va morir el 1855. En el seu testament va deixar una 
important suma de diners en benefici de les famílies més pobres de la seva vila natal. 
La junta que administrava el llegat de Joan Surís va decidir l’any 1893 la construcció 
d’un asil per a ancians pobres i infants desemparats. La primera pedra del nou 
edifici, projectat per l’arquitecte General Guitart, es va posar el 3 d’agost de 1904. 

L’EIXAMPLE
S. XIX



Vista de la porta d’entrada als jardins i 
la façana de l’asil Suris, pels volts de 

l’any 1925. AMSFG. Col·lecció 
Municipal d’Imatges (autoria: Ricard 

Mur Dargallo).

Fragment del llibre d’actes de la junta 
del llegat Surís amb la transcripció de 

la deixa de 20.000 pesos que féu Joan 
Surís Llorens el 1855 “a favor de los 

pobres de San Feliu de Guíxols”. 
AMSFG. Fons Fundació Guíxols Surís.



23 SAFAREJOS DEL PUIG
L’any 1904 l’Ajuntament acordà construir uns safarejos públics on netejar la roba de 
forma higiènica. La decisió es prengué durant una forta epidèmia de xarampió que 
s’havia estès per la ciutat. Fins aquell moment, era habitual rentar la roba a la riera 
del Monestir. El 1908 es compraren els terrenys, situats al Puig Marí, a l’industrial 
Generós Pascual. La previsió inicial era bastir un equipament amb 5 safarejos, que 
pogués acollir un total d’unes 70 o 80 persones. L’edifici s’inaugurà el març de 
1910, tot i que a finals d’any encara faltaven per completar alguns detalls de les 
instal·lacions. Durant la Guerra Civil, els safarejos van rebre l’impacte de les bombes 
que l’aviació franquista va llençar a la ciutat. 

L’EIXAMPLE
S. XX



Interior dels safarejos públics del barri 
del Puig, després de la restauració, l’any 

2015. AMSFG. Fons Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols (autoria: Pere 

Carreras Carreras).

Plànol del projecte de construcció d’uns 
safarejos públics al sector del Puig, 

realitzat per l’arquitecte General Guitart 
el 1908. AMSFG. Fons Ajuntament.



24 EL REFUGI DEL PUIG
Durant la Guerra Civil espanyola el barri del Puig va comptar amb un dels refugis per 
a la població civil més importants de la ciutat. El gruix del sostre d’aquest refugi era 
de 2 a 7m i la superfície excavada d’uns 200m, amb una capacitat per a 850 perso-
nes. Disposava de quatre entrades, una al carrer de la Penitència cantonada baixa-
da dels Metges, dues al carrer de la Lluna i una altra al carrer del Sol, prop dels 
safareigs públics. Les entrades estaven construïdes en zig-zag per evitar que, en el 
cas d’una explosió just al davant, la metralla i l’ona expansiva penetressin al refugi. 
Cada entrada donava pas a una galeria. Les quatre galeries s’havien de trobar 
formant una gran creu, però mai s’acabaren els treballs. 

L’EIXAMPLE
S. XX



Interior del refugi antiaeri del Puig, construït 
durant la Guerra Civil espanyola i redesco-
bert l’any 2014 amb motiu d’unes obres al 

carrer de la Penitència. AMSFG. Fons 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (autoria: 

Marc Auladell Agulló).

Relació feta per l’Ajuntament durant la 
Guerra Civil del nombre de persones que 

caben en cadascun dels refugis del municipi 
que ja estan acabats. AMSFG. Fons 

Ajuntament.



25 ESCOLA GAZIEL
El mes de maig de 1937 fou inaugurada l’escola els Estudis Nous, que el 1975 va 
passar a ser coneguda com a Gaziel, arran d’unes obres d’ampliació. La construc-
ció d’aquesta escola s’inicià el 1935 al lloc anomenat Horta d’en Bernich. Aquest 
projecte s’ha de contextualitzar dins la política d’Ensenyament de la República, la 
qual fou emblemàtica i aportà una proposta pedagògica modèlica a Europa, man-
tinguda com a prioritària malgrat l’esclat de la Guerra Civil.  L’escola pública anterior 
estava situada al passeig (on actualment hi ha l’Ajuntament) i es va construir durant 
la segona meitat del segle XIX, per substituir els locals que s’utilitzaven al Monestir. 
Durant la guerra, els alumnes -ja emplaçats en la nova escola- tot sovint s’havien de 
refugiar al bosc d’en Rabell. La destrucció de l’antiga escola durant el bombardeig 
del 22 de gener de 1938 provocà l’aturada de les classes a causa del risc. 

L’EIXAMPLE
S. XX



Retrat de grup dels alumnes 
del professor Narcís 
Masferrer, dret al fons, en 
una aula del col·legi Gaziel, 
l’any 1966. AMSFG. Fons 
Narcís Masferrer Buixó 
(autoria desconeguda).

Portada del número 5 de la 
revista Gaziel Exprés, 
realitzada i editada pels 
alumnes del centre l’any 
1980. AMSFG. Hemeroteca.



26 PLAÇA DE BRAUS
La plaça de braus de Sant Feliu de Guíxols, anomenada España Brava, estava 
situada prop del paratge de Mascanada, on actualment trobem l’estació d’autobu-
sos. Inaugurada l’any 1957, la plaça era conseqüència de la creixent demanda 
d’aquest tipus d’espectacle per part del turisme a la Costa Brava. Adquirida per 
l’Ajuntament l’any 1987, seria enderrocada el mes de maig de 1998. A part de les 
tradicionals “corridas de toros” la plaça va acollir altres espectacles com concerts 
musicals o un concurs anual de colles sardanistes. 

L’EIXAMPLE
S. XX. TURISME



Vista aèria general de Sant Feliu de Guíxols, amb la 
plaça de braus en primer terme, l’any 1963. 
AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
(autoria: Fotografías Aéreas Paisajes Españoles).

Programa de mà imprès anunciant una cursa de 
braus a la plaça de Sant Feliu de Guíxols el proper 
8 d’agost de 1981. AMSFG. Col·lecció Maria Xifró 
Girbal.



27 BANYS DE SANT ELM
L’any 1875 el comerciant Antoni Romaguera va instal·lar unes casetes de bany al 
racó de Garbí de la platja. Inicialment les estructures eren de fusta i es desmuntaven 
en acabar la temporada. L’any 1893 el negoci fou adquirit per Baldomer Ribot i Roc 
Sala i Oliu, els quals van promoure l’edificació del Balneario Guixolense–popular-
ment conegut com els “Banys d’en Baldomero”- realitzada per General Guitart.
El 1919, l’hisendat barceloní Pere Rius va comprar els banys i part de la muntanya 
de Sant Elm per fer una urbanització (1922 – 1931). Una de les actuacions fou 
l’ampliació de l’antic balneari (1920-1922), projectada per Joan Bordàs. Aquesta 
intervenció aportà la galeria porxada i la característica rotonda. Llavors l’establiment 
tenia 54 cambres individuals, 2 sales generals (homes/dones), piscina interior 
coberta i 152 casetes de fusta. Als anys 40 i 50 la concessió passà a Turispania SA, 
que utilitzà “can Rius” com a sala de ball, convertida en la discoteca Cliper’s Boîte 
a finals dels seixanta i en Palm Beach als 90. 

SANT ELM
S. XX. TURISME



Actuació musical del grup 
guixolenc Sherpas a la 
discoteca Palm Beach, pels 
volts de l’any 2000. AMSFG. 
Fons Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols (autoria: 
Xavier Colomer Ribot).

Composició amb alguns 
dibuixos de detall de 
l’arquitecte Joan Bordàs 
per a l’execució de les 
obres de remodelació dels 
banys Sant Elm, any 1922. 
AMSFG. Fons Joan Bordàs 
Salellas.



28 HOTEL PANORAMA
L’hotel Panorama té els seus inicis a mitjan segle XX amb la inauguració de l’Hotel 
Yola a la casa de l’hisendat Pere Rius i Calvet, coneguda antigament com a can 
Malionis. L’any 1954 l’Hotel Yola es convertia en un dels establiments punters en el 
servei hoteler a casa nostra, obrint els seus jardins a la ciutat amb la instal·lació 
d’una novetat: un camp de mini golf. L’èxit de l’hotel el portaria a una primera 
ampliació l’any 1963 amb un edifici que tindria l’entrada per la plaça de Sant Pere i, 
als anys 70, amb la construcció dels edificis que donarien ja el seu aspecte definitiu 
a l’Hotel Panorama. 

SANT ELM
S. XX. TURISME



Edifici conegut com a casa Rius, antic 
hotel Yola, situat prop dels edificis de 

l’hotel Panorama, l’any 1998. AMSFG. 
Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

(autoria desconeguda).

Plànol d’emplaçament del projecte 
d’ampliació de l’Hotel Yola a la muntanya 

de Sant Elm realitzat per l’arquitecte 
Francesc Surís Estrada el 1963. L’edifici 
on hi ha escrit “Hotel Yola” correspon en 

part al xalet Malionis. AMSFG. Fons 
Ajuntament.



29 ERMITA
 DE SANT ELM

Al segle XIV hi ha notícies de l’existència d’una torre de vigilància al cim de la que 
ara coneixem com a muntanya de Sant Elm. L’any 1452 l’ermità Jaume Corbera 
obtingué permís per refer aquesta torre i erigir al seu costat una capella dedicada a 
Sant Elm, patró de mariners i navegants. Al segle XVII l’indret presentava l’aspecte 
d’un castell, amb torres i muralla, que va ser destruït per l’exèrcit francès l’any 1695. 
L’ermita actual va ser aixecada per l’Ajuntament el 1723. Va ser restaurada per 
primera vegada el 1929 per l’hisendat Pere Rius, que havia comprat part de la mun-
tanya de Sant Elm amb la intenció de fer-hi una urbanització. 

SANT ELM
ÈPOCA ANTIGA, MEDIEVAL - S. XVIII



Vista de l’ermita de sant Elm a 
principi de segle XX, abans de la 

restauració de Pere Rius i Calvet. 
AMSFG. Col·lecció Municipal 

d’Imatges (autoria desconeguda).

Concessió a Guerau Patxot del 
càrrec d'ermità de la Verge del Bon 

Viatge i Sant Elm per part de 
l’Ajuntament l’any 1744. AMSFG. 

Fons Ajuntament.



30 BATEIG DE
 LA COSTA BRAVA

La denominació com a Costa Brava del litoral gironí comprès entre Blanes i Portbou 
es va utilitzar per primera vegada en un article de premsa publicat el 1908 pel perio-
dista i escriptor Ferran Agulló (1863-1933). Una tradició situa el lloc d’inspiració 
d’Agulló a l’ermita de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, tal com es commemora en 
el monòlit que hi ha en la mateixa plaça de l’ermita i que fou inaugurat el 29 de 
setembre de 1963. De fet, Ferran Agulló va néixer a Sant Feliu de Guíxols i hi va 
residir fins a la seva joventut. Tot sovint manifestava els seus lligams i la seva estima-
ció per la localitat natal, a la qual continuà vinculat la resta de la seva vida i on 
passava algunes temporades, sobretot a l’estiu. 

SANT ELM
S. XX. TURISME



Monòlit situat a l’ermita de Sant 
Elm, dedicat a Ferran Agulló en 

record del bateig de la Costa 
Brava, l’any 1970. AMSFG. 

Col·lecció Municipal d’Imatges 
(autoria desconeguda).

Notícia a doble pàgina 
apareguda el 29 de setembre 
de 1963 al setmanari Àncora 

anunciant el proper homenatge 
de la ciutat a Ferran Agulló. 

AMSFG. Hemeroteca.



31 INSTITUT SANT ELM
El 1965 fou inaugurat l’Institut Abat Sunyer, actual IES Sant Elm, únic a la ciutat fins 
el 1999. Anteriorment hi havia hagut el Liceu Abat Sunyer, creat el 1952 i situat al 
convent actualment desaparegut de la Divina Pastora, al carrer de la Penitència. 
L’institut fou promogut principalment per Margarita Wirsing i Benet Morera, els quals 
van lluitar per obtenir els permisos del ministeri, la cessió de terrenys i el finança-
ment. La col·locació de la primera pedra fou el 25 de juliol de 1963. El 1978 es va 
iniciar l’ampliació amb la construcció d’un segon edifici, que comptava amb labora-
toris, biblioteca, despatxos, aules i lavabos. El curs 1980-1981 ja es va disposar del 
nou equipament i també es va començar a pensar en el canvi de nom del centre, 
aprovat definitivament el 1988. El 1995 l’Ajuntament va cedir la pineda que dos anys 
després seria batejada amb el nom d’Anna París en record d’una de les professores 
del centre, morta prematurament. 

SANT ELM
S. XX



Acte de col·locació de la primera 
pedra de l’institut d’ensenyament 
secundari Abat Suñer, discurs de 

Margarita Wirsing promotora de 
l’institut, l’any 1963. AMSFG. 

Col·lecció Municipal d’Imatges 
(autoria: Pere Rigau Roch).

Plànol de façana del projecte de 
construcció del centre d’ensenyament 

mitjà Liceu Abat Suñer (actual IES 
Sant Elm), l’any 1961, obra de 

l’arquitecte Francesc Surís. AMSFG. 
Fons Ajuntament.



32 EDEN ROC
L’any 1959 l’empresa Urbanizaciones y Baños San Elmo va inaugurar en un terreny 
de la seva propietat al paratge de Port Salvi un servei recreatiu de banys amb 
restaurant, bar, terrasses i piscina. Aquesta piscina va suposar una revolució en els 
serveis d’oci existents en aquella època, tant per la seva forma com pel sistema 
d’alimentació. Mesurava 34 metres de llarg per 22 d’ample, s’omplia directament 
del mar amb aigua salada i comptava amb il·luminació decorativa, diversos dolls 
d’aigua i una font. Les instal·lacions s’ampliaren a partir de la dècada de 1960 amb 
la construcció d’un hotel i apartaments turístics. El conjunt es coneix actualment 
com a Hotel Eden Roc. 

SANT ELM
S. XX. TURISME



Vista aèria de Sant Feliu de Guíxols amb el complex 
hoteler Eden Roc en primer terme, pels volts de l’any 

1965. AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges 
(autoria desconeguda).

Plànol del projecte de construcció d’una piscina a 
Port Salvi, l’any 1959, fet per l’arquitecte Ignasi Mas 

Brossa. AMSFG. Fons Ajuntament.
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