Safareig de Cal Teixidor
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
Vallcebre

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.20312
1.81913
402514
4673004

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08293-250
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
2632002DG0723S0001BK
OPC - María del Agua Cortés Elía
dl., 21/01/2019 - 01:00

Safareig públic que es troba al mateix poble de Vallcebre, al la sortida sud del nucli, entre
les ultimes cases i els primers camps i horts. Accés fàcil des de la Plaça de l'Església
direcció sud. El 2015 va ser restaurat per l'Ajuntament de Vallcebre
Observacions:
Fotografies de Guillem Quer (SPAL). Era d'ús privat, el propietari de Cal Xic explica que el
seu pare va construir el forn per ús propi.

Història
El safareig de Cal Teixidor és el safareig més gran i més recent del poble. Per solucionar la falta
d'aigua al poble, l'aigua de la font de Castellnou era conduïda fins al nucli. Amb el sobrant
d'aquesta aigua, es va fer el projecte del safareig de Cal Teixidor. L'Ajuntament va comprar el
terreny al 1963, i les obres del safareig van acabar l'abril de 1964. Les dones rentaven la roba al
safareig un cop la setmana. Feien servir de sabó, en pastilles o petites escames, un massó de
fusta per picar la roba, i una "rentadora" que era una fusta amb un gravat ondulat per rascar-hi la
roba. Les dones que rentaven roba al torrent, a una bassa o al safareig de la Font Xaleta
portaven també una caixa de fusta per no embrutir la seva roba. Fonts orals de la gent gran de
Vallcebre.
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