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Ruta
Ramon Casas
Horts dels Casas
Castell dels Icart
Casa pairal dels Casas
Patronat Antoni Roig
Organitza:

Regidories de Turisme
i de Comerç, Indústria
i Activitats

Coordina:

Col·laboren:

Ruta d’Indians
pel patrimoni Torrenc
Ajuntament, sortida de la visita
Casa d’en Joan Güell
Casa Mañé i Flaquer
Cases d’Indians del carrer Antoni Roig
Cal Panxo
Fundació Pere Badia
Patronat Antoni Roig
Indians Torrencs
destacats:
Antoni Roig i Copons
Pere Badia
Joan Güell i Ferrer
Josep Borras i Roig
Jaume Badia i Padrines
Joan Comas i Roig
Antoni Gibert i Cisneros
Francesc Gual i Gabardós

Ramon Casas i Gatell
Esteve Badia i Conje
Pere Mauri
Pau Mercadé i Boada
Venanci Mercadé i Papiol
Francesc Miret i Rovell
Esteve Gatell i Roig
Pau Güell i Roig
Francisco Gual Gabardós
Francesc Gatell i Soler

Fira
d’Indians
Nucli antic de
Torredembarra
____________________________
17 i 18 de setembre de 2016

(cafè, patata, cacau...) i parades amb productes d’artesania.

12.30 h. al pati del Castell

Inauguració oficial de la fira

i degustació de cafè cubà (fins exhaurir existències).

18.00 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Conferència El relat Indià, el gran desconegut
a càrrec de la Sra. Anna Castellví,
directora de la Xarxa de Municipis Indians.

18.30 h. a la plaça de la Vila

Xocolatada popular gratuïta.

19.00 h.

Visita guiada gratuïta al patrimoni indià.

20.30 h. a la plaça del Castell

Havaneres amb el grup Cavall Bernat
i rom cremat.

Diumenge 18. De 10 a 21 h.
10.00 h. Exposició de productes d’ultramar

(cafè, patata, cacau...) i parades amb productes d’artesania.

11.30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament

_______________

Conferència Ramon Casas i el món indià
a càrrec del Sr. Josep Bargalló, coordinador de l’ICE-URV.

12.30 h. al pati del Castell

Degustació de cafè cubà (fins exhaurir existències).

12.30 h. Visita
19.00 h.

guiada Ruta Ramon Casas,

a càrrec del Sr. Josep Bargalló, coordinador de l’ICE-URV.

Visita guiada gratuïta al patrimoni indià.
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Dissabte 17. De 10 a 22 h.
10.00 h. Exposició de productes d’ultramar

Altres activitats
Exposició: Torredembarra
en l’època dels Indians
Al pati del Castell
de dimecres 7 a divendres 23
de 09.00 a 20.00 h. Dissabte 10 i diumenge 11
l’exposició romandrà tancada.
Dissabte 17 i diumenge 18,
d’11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h.
Procedents de Cal Panxo (renom de la casa que el 1861 va comprar Francesc Gatell
Soler) s’exposa un seguit de documentació antiga (cartes, llibres, escriptures),
mobiliari, vestits i objectes d’època que són una petita mostra de com seria el treball
i la vida quotidiana d’un indià.
Material cedit per Albert Vilaseca Canals, arqueòleg i que actualment regenta el
bar “Els 4 Panxos”, on també es poden contemplar objectes d’època i un gran recull
d’imatges històriques de Torredembarra.

Durant tot el cap de setmana

· d’11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 hores al pati del Castell

Demostració d’elaboració de puros
de xocolata en directe a càrrec de la Pastisseria Cal Jan.
· Espai d’experimentació i joc lliure al carrer Ample.
· Ball de Salsa participatiu i mojitos
a la plaça de la Vila.

· 8 dames indianes vestides d’època passejaran per la fira.
Per a més informació consulta el nostre web:

www.turismetorredembarra.cat

Les persones que assisteixin a la fira vestits completament
de color blanc, se’ls obsequiarà amb un barret indià
que caldrà recollir-lo a la carpa de la Regidoria
de Turisme de la plaça del Castell.
Unitats limitades fins a exhaurir existències.

