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S’acaba l’estiu i arriba la normalitat, que ens porta moments molt entranyables: 
la retrobada amb la tranquil•litat habitual dels nostres pobles, amb els nostres 
amics i companys...També reprendre la rutina.
Però encara no han acabat les festes ni les fires. Fires temàtiques que ens ajuda-
ran a fer-nos, a poc a poc, amb el dia a dia. 
A Torredembarra es farà, els dies 24 i 25 de Setembre la II Fira dels Indians.
Aquest Cel Obert 16 serà un especial Indians, ja sabeu, aquells catalans que el 
segle XIX se’n van anar a fer les Amèriques. 
I hem volgut tenir com a guia mestra el gran treball que la Cristina Calull Olivera 
va fer sobre ells.
No oblidem pas la descoberta del nostre territori. Aquesta vegada parlarem del 
El Riu Gaià, La Mora -Tamarit.

I al proper Cel Obert
ESPECIAL 
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Fes-te veure

Entra en  www.celobert.com.es  
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EL FENOMEN INDIÀ

Núm.16 Tardor 2011

Tot i que les corrents migratòries des d’Espanya al con-
tinent americà daten de la segona meitat del S.XVI, és a 
finals del S.XVIII, dins el període contemporani quan els 
diferents documents senyalen l’inici de l’emigració espan-
yola massiva, més concretament entre el període de 1830 i 
1860 aproximadament fins assolir la seva màxima intensitat 
a la primera dècada del segle XX.
A partir de la segona meitat del segle XVIII, durant tot el 
segle XIX i part del XX, es va despertar l’interés d’un grup 
nombrós d’espanyols, bàsicament de regions com les Illes 
Canàries, Galícia, Cantàbria i Catalunya, d’iniciar un pro-
cés d’emigració a terres
Americanes especialment en destinacions com Cuba, Mèxic 
o Argentina. La seva motivació, encapçalada per la situació 
econòmica del país que ja havia sofert
continuades crisis, era la recerca d’oportunitats de treball, 
amb perspectives de millorar la seva qualitat de vida mit-
jançant l’establiment de relacions comercials amb el conti-
nent americà.
El perfil de l’indià és el d’un home molt jove, solter i que 
procedia de famílies dedicades a la pesca i a l’agricultura. 
Alguns d’aquests emigrants no van tornar al lloc d’origen, 
establint-se definitivament en terres americanes, altres van 
tornar igual de
pobres que van marxar i només alguns van tornar amb capi-
tal suficient com per poder realitzar els seus somnis.
Aquests viatges d’anada i tornada, van construir un pont 
entre dos mons ben diversos i diferents com són Amèri-
ca i Espanya, convertint-se en un fenomen social que va 
deixar una petjada inesborrable en els dos continents, tant 
en l’àmbit econòmic com en el
social i el cultural.

Els anys de feina, la convivència amb altres cultures i la re-
lació amb altres emigrants, van facilitar la creació de xarxes 
socials i comercials i els van descobrir grans oportunitats 
de negoci.
Un tret característic d’aquests indians enriquits que van re-
tornar a la regió d’origen era
el de mostrar l’èxit que van assolir als seus veïns construint 
vivendes ostentoses i amb elements d’estil colonial. Un al-
tre aspecte que caracteritza a gran part dels indians és el seu 
esperit altruista contribuint al desenvolupament del poble 
amb edificacions com
escoles, ajuntaments, casals d’avis, construccions per 
l’abastiment d’aigua, fonts públiques, sistemes per abastir 
d’electricitat i l’aportació del ferrocarril entre d’altres.                           

 Cristina Calull Olivera    

GC002152

www.torre-tur.com
         La mejor manera de conocer el mundo

C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T)

Tel .977645832-659784935
info@torre-tur.com

Acuarela de Juan Batista Fierro. Retorn dels indians
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PATRIMONI CULTURAL
La característica de l’indià com a estil artístic és que mani-
festa a la perfecció el gust eclèctic del S.XIX. L’estil indià 
compta amb diferents etapes, des del neoclassicisme, al
romanticisme i al modernisme. Adopta estils ràpidament 
com a propis, al igual que la burgesia de l’època, però l’indià 
fa la seva aportació personal, amb un gust especial pels ele-
ments que fan referència a la seva estada a Amèrica.
La riquesa de l’estil indià és que respon al gust particular 
de cadascun d’aquells individus i és la manifestació del seu 
bagatge cultural.
Els indians van ser generadors de riquesa per al país, en part 
com a consumidors dels productes del moment. Arquitec-
tes, mestres d’obra, artistes i artesans estaven al servei
d’aquesta nova classe podent.

PATRIMONI ARTÍSTIC
L’indià va influir de dues maneres en el panorama artístic 
de l’època, com a mecenes i com a tema. L’indià va ser un 
personatge influent de la societat del segle XIX. La imatge 
que aquest projectava i les seves vivències, van ser copsa-
des pels artistes del moment.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
La història de l’arquitectura colonial té lloc en dos temps: 
d’una banda, en l’aportació dels mestres d’obres i arquitec-
tes a Amèrica, que es caracteritza per la importació de
models autòctons, incorporant trets eclèctics i d’altra banda, 
en les aportacions dels que varen tornar enriquits, lluint el 
nivell de vida conquerit.
Apareix aleshores una arquitectura indiana amb trets pro-
pis, de palaus amb àmplies balconades, exotisme decoratiu 
i jardins exuberants, que va canviar la fisonomia dels
nostres pobles.Cal destacar el paper 

MÚSICA
Havaneres
Cap a finals del segle XIX la cançó de taverna va acollir 
l’havanera com un gènere més del seu repertori. Va ser in-
troduïda pels indians retornats i les seves lletres sovint
recorden l’aventura americana.
Té l’origen a Cuba amb l’havanera lírica i les havaneres 
creades pels més destacats components de la Vieja Trova 
Tradicional Cubana. Aquestes havaneres primerenques
cubanes eren pensades per a veu de dona.
La Rumba
La rumba es va anar incubant durant dècades als barracons 
d’esclaus africans portats a les colònies americanes. Més 
que un ball o un cant era una mena de festa coneguda com
a festa afro-caribenya o rumba, creada en determinades 
circumstàncies socials, pels africans i els seus descendents, 
sense excloure la presència de la població blanca de baix
nivell social, on també van ser-hi els gitanos.
A Espanya, va arribar en veu dels cantaores flamencs i les 
tonadilleres, que actuaven a Cuba, adaptant-la a les formes 
flamenques, realitzant percussions amb les palmes. La
base de la rumba és el son cubano. A Catalunya, la Rumba 
adquireix variants urbanes
pròpies dels gitanos catalans.

GASTRONOMIA
Els indians van ser els introductors a la gastronomia na-
cional de productes americans tant populars com el cafè, 
el sucre, la xocolata o fruites com el “palosanto” per no-

que van tenir els indians com a 
mecenes de l’art, l’arquitectura i 
les arts decoratives sobretot a par-
tir del segon quart de segle, quan 
el comerç i la indústria activen 
l’economia del país.
Un altre aspecte que caracteritza 
els indians és el seu esperit altruis-
ta, van contribuir
amb la construcció d’hospitals, 
asils, escoles i centres de benefi-
cència, a millorar les condicions de vida dels seus pobles 
i la seva gent.

PATRIMONI INDUSTRIAL
Amb els anys de relacions comercials i el seu retorn, els 
indians van impulsar l’economia del segle XIX, van contri-
buir a la modernització del país, especialment en el
sector de la indústria. A nivell català, el tren, la indústria del 
suro, la indústria del cotó, la producció del vi i del cava són 
àmbits en que els indians van tenir un paper important..

menar alguns. Van ser els 
impulsors de la comercialit-
zació de productes catalans 
a Amèrica com el cas del vi i 
els destil·lats.
També els hi devem el cos-
tum tant propi de casa nostra 
de la copa, cafè i puro. Una 
altre aportació gastronòmica 
va ser el rom cremat vinculat 
a les cantades d’havaneres.

!!TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES!! “VISÍTENOS”

CASAS Y PISOS 
Venta y Alquiler 

(con opción compra)

C A S A S * X A L E T S * P I S O S * T E R R E N Y S

Avda. Mas Solé, 12, a. - Urb. Castell de Montornés (LA POBLA DE MONTORNÉS)

www.immocastell.es
Tel. 629 739 781  Tel/fax 977 648 941
p i l a r @ i m m o c a s t e l l . e s
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NÀUTICA
El mar va marcar la vida dels pobles indians com a via de 
comunicació i font de recursos. La navegació els va perme-
tre restar oberts al món en el sentit més productiu,
podien trobar un mercat per introduir els seus productes i 
podien portar noves matèries als mercats locals o nacio-
nals.

EL FENOMEN INDIÀ

La navegació, en el cas 
de Catalunya va viure 
un dels seus moments 
àlgids durant el segle 
XIX. 
Un gran nombre 
d’indians van començar 
l’aventura americana 
com a mariners, pilots 
i capitans de vaixells. Van proliferar les escoles de pilots, 
els ports i
platges estaven en continu moviment amb l’arribada i sor-
tida de mercaderies, i la construcció naval era una de les 
activitats econòmiques locals.
L’estreta relació de Catalunya amb el mar ha propiciat, 
al llarg de la història, la creació d’una gran diversitat 
d’embarcacions, arts i ormeigs.

FAMÍLIA
D’entre els indians que no van retornar al seu lloc d’origen 
són nombrosos els testimonis de famílies que vivint a 
Amèrica durant generacions han conservat el seu
sentiment de pertinença a la cultura espanyola, i en el cas de 
Catalunya, alguns encara
segueixen emprant el català. A pesar de la distància, hi ha 
casos en que la relació s’ha mantingut de generació en ge-
neració.
Avui en dia, arriben als arxius històrics locals, consultes de 
persones que busquen
l’origen dels seus avantpassats, seguint la pista del cognom 
familiar i demanant
informació sobre el poble on van viure els seus avis i les 
cases que els van veure néixer.

www.restaurantmulsum.com
tel.977655576

c.Sant Joan, 15
43762 La Riera de Gaià

Tarragona
info@restaurantmulsum.com

Tenim sala privada per banquets, 
     reunions, calçotades, etc

   Fleca i Pastisseria Artesana des de 1920
“ESPECIALITATS EN PA I COQUES CUITS AL FORN DE LLENYA”

FORMATGERIA LA POBLA

C/Major, 39.  La Pobla de Montornès 
Tel. 977 648 214

 
FORMATGE FRESC
MATÓ
IOGURT NATURAL
IOGURT DE LLIMONA
IOGURT DE MADUIXA
IOGURT DESNATAT 
BIFIDUS
FLAM DE VAINILLA
 

RESTAURANT
HABITACIONS 
BAR MUSICAL

Carrer Sant Martí 5
43893 Altafulla (T) 
Telf. 977650077
Fax. 977650770

www.faristol.extendnow.com

Faristol

C/ Antoni Roig, 63  Torredembarra
Tel. 977 64 20 87   Fax 977 64 64 99

dlorentev1@telefonica.net
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Al segle XVIII, les princi-
pals activitats econòmiques 
de Torredembarra residien 
en els sectors comercial 
i marítim. Al 1714, es va 
concedir el dret d’entrada 
de mercaderies estrangeres 
a la duana de la vila, que 
fins el moment pertanyia a 
la ciutat de Tarragona. 
A Torredembarra hi havia 
aproximadament 65 resi-
dents que practicaven el 
comerç, sobretot amb pes-
ca salada, cereals, vi i ai-

EL FENOMEN INDIÀ

guardents. Pel que fa a l’activitat marinera, Torredembarra 
comptava amb un grup nombrós de matriculats que repre-
sentaven el 4% de la província marítima de Tarragona (se-
gons l’administració borbònica s’estenia des de Sitges fins a 
Cambrils) així com de patrons i barques. 
Aquesta activitat comercial i marítima, afegida a un fort 
augment demogràfic que va tenir lloc durant la segona mei-
tat del segle XVIII i a la liberització del comerç amb Amèri-
ca va propiciar la emigració de nombrosos veïns de la vila 
cap a terres americanes. 
Amb la Guerra del Francès (1808-1814) les relacions co-
mercials amb Amèrica es van reduir a conseqüència del fac-
tor humà, ja que va significar l’aportació de soldats joves i 
l’aportació de mà d’obra per a la fortificació de la ciutat de 
Tarragona. 
Al segle XIX, al port de Torredembarra es redueix consi-
derablement el comerç internacional i s’especialitza en el 
comerç de cabotatge. 

Pintura en general. Decoració d’interiors.
Revestiments de façanes. Comunitats.

Col•locació de :Parquet- Suro- Moqueta
Paper- Cornises- Plaques decoratives

Crta N 340, nº160. Local 7-8.
43830 Torredembarra (T)

Tel. 649388477

CENTRE   VETERINARI 
T O R R E D E M B A R R A

Clínica Veterinària
Cirurgia

Odontologia
Oftalmologia

Anàlisis Clíniques
Raigs X

Botiga de Complements
Tel. Clínica: 977642102
Tel. Mòbil: 659747566       C/Tarragona,10.43830 Torredembarra

J o s e p  M . R o v i r o s a  J a n é

Todo tipo de puertas y rejas en forja
Automatismo
Trabajos en acero inoxidable
Balconadas. Barandillas. Marquesinas. Vallados...

Cerrajeria VIMAR S.C.P.
c/ Ferreries 19 A 

Móvil 619245556
e-mail:vimarscp@hotmail.com

Avda. Mas Solé, nº 6. Urb.  El Castell  
43761 LA POBLA  DE MONTORNES  (TARRAGONA)

Assesorament i Gestió Immobiliaria              
 …Para más ofertas y oportunidades ...entre en mi Web…                                                            

 www.inmo-montornes.com
inmo-montornes@inmo-montornes.com

TEL. 638 124 887  -   977 64 84 59

LA TEVA INMOBILIARIA A LA POBLA 
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ELS INDIANS DE TORREDEMBARRA

PERE BADIA
Va néixer a Torredembarra al 1747 i va fer la seva fortuna 
a Nova Orleans, quan Louisiana era possessió de la corona 
espanyola. Sobre els anys vuitanta es va instal•lar de nou 
a la vila. En el seu testament, datat l’1 de juliol de 1793 
va establir un llegat per a fundar l’Hospital de la Caritat la 
finalitat del qual era la d’assistir i curar als pobres de la vila. 
Al 1824 es va inaugurar la seva seu. 

JAUME BADIA I PADRINES
Va néixer a Torredembarra al 1796 i va ser comerciant, fi-
nancer i polític. Va marxar a Matanzas al 1812 on de segui-
da es va relacionar amb els ambients polítics i va formar 
part del grup de pressió dominat “Grupo liberal de Matan-
zas”. Va ser el promotor del diari “La Aurora”. Va publicar 
importants articles de teoria financera  a la premsa cubana. 
Va ser soci i administrador del Banc de Barcelona. Quan va 
tornar a Catalunya es va dedicar a la política i va ser escollit 
diputat pel partit liberal en diverses ocasions. 

 JOAN COMAS I ROIG
Nascut a la vila al 1798 va ser un destacat militar a l’exèrcit 
de Santo Domingo. Més tard s’establí a Cabo Rojo on hi va 
introduir els primers telers per a teixits de seda. Va instal•lar 
un obrador de terrissaire i va fundar les salines de Palo Seco 
amb les quals va obtenir diversos premis per la qualitat de 
la sal que s’hi produïa. 

ANTONI GIBERT I CISNEROS 
Nascut a la vila al 1799. Comerciant dedicat a l’exportació 
de vi i aiguardent a Matanzas tenia diverses botigues al barri 
de Baix a Mar de Torredembarra. 

JOAN GUELL I 
FERRER

Va néixer a Torredembarra 
al 1800 i al 1809 es va esta-
blir a Santo Domingo amb 
el seu pare. Després de la 
seva mort, va marxar cap a 
Cuba a l’any 1818 
on s’hi va estar més de 
quinze anys dominant 
pràcticament el mercat de 
l’Havana. Va tornar a Cata-
lunya l’any 1935 amb una 
important fortuna. A Barce-

Núm.16 Tardor 2011

FRANCESC GUAL GABARDÓS
Va néixer al 1864/1865 a Torredembarra. Al 1895 va anar 
a Mèxic. Es va instal•lar al port de Campeche i després a 
la capital. Va treballar durant uns anys a la fàbrica Alpina 
i posteriorment es va establir pel seu compte i va fundar 
la Casa Gual, dedicada a la venda de casimirs. Va ser un 
dels fundadors de l’Orfeó Català a Mèxic. Els seus fills es 
van fer càrrec del negoci quan ell va morir. Molts catalans 
eren clients de l’establiment perquè s’hi parlava el català la 
major part del dia. 

lona va fundar el taller La Barcelonesa on s’hi construïa i 
es reparava maquinària tèxtil i es va fer soci de l’empresa 
Tous y Ascacíbar. Va ser el creador d’institucions com La 
Junta de Fàbriques, L’Institut Industrial de Catalunya i el 
Foment de la Producció Nacional. Va ser soci capitalista del 
canal d’Urgell i va destinar part de la seva fortuna al conreu 
agrícola de Lleida. Joan Güell va fundar la fàbrica El Vapor 

Vell, especialitzada en la producció de pana. Va ser vocal 
de la primera Junta de Govern de La Maquinista Terrestre y 
Marítima. Va ser regidor de Barcelona, diputat i senador.  

ANTONI ROIG I COPONS

Antoni Roig i Copons va néixer a Torredembarra el dia 22 
de juny de 1817 a les quatre de la tarda a la casa número 19 
situada en l’actual carrer de la vila que porta el seu nom. 
Va ser batejat a l’endemà amb el nom d’Anton March 
Joseph.Va viatjar a Cuba on hi va fer una gran fortuna i 
s’especula amb la versió que probablement es dediqués al 
tràfic d’esclaus, fet que s’intueix per la falta d’informació 
sobre els carregaments als vaixells, amb la que es sospita la 
voluntat d’amagar-los . Un cop va retornar de Cuba es va 
instal·lar a Barcelona, a la Plaça Reial i va ser el seu últim 
domicili ja que va morir el 6 de novembre de 1885 a l’edat 
de 68 anys. La clàusula més important del seu testament va 
ser la creació d’una Fundació amb la finalitat de impartir la 
instrucció pública a tots els nens, nenes i joves de la vila i
concedir una dot a les joves pobres naturals de Torredemba-
rra en el cas de contraure matrimoni.
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ELS INDIANS DE TORREDEMBARRA

del Baix Gaià

JOAN MANYE I RECASENS
Indià de Torredembarra, pare del periodista i escriptor Joan 
Mañé i Flaquer. 

RAMON CASAS I GATELL
Nascut a Torredembarra va fer la seva fortuna a Cuba. Pare 
del pintor modernista Ramon Casas i Gatell. 

ESTEVE BADIA I CONJE
Tot i que no se sap la data exacta del seu naixement va ser 
al segle XVIII. Es va instal•lar a Matanzas on es va dedicar 
als negocis de la mel i del sucre mitjançant el sistema de la 
“refacción” (préstec al productor sucrer que el compromet, 
no només a pagar interessos, sinó que també a vendre la 
seva collita al prestador). 

PERE MAURI
Fill de mestres d’aixa, professió que ell també va exercir, 
va formar companyia amb Josep Foguet amb el que va co-
merciar amb l’Havana. Es va construir una casa a l’actual c/ 
Antoni Roig, espai escollit per la majoria dels indians. 

PAU MERCADÉ I BOADA
Torrenc que al 1906 va arribar a Cuba i va convertir-se en 
el propietari de la casa La Colmena, fundada a Santiago de 
Cuba. L’empresa es dedicava a la fabricació de queviures 
com torrons i confits, així com de sabó i espelmes de sèu. 

VENANCI MERCADÉ I PAPIO
Va ser president de la Cambra de Comerç de Santiago de 
Cuba.

 FRANCESC MIRET I ROVELL
Va ser fundador d’una fàbrica de camises a Santiago de 
Cuba. 

Ramon Alomà Bosch (L’Havana) 
Marc Buireu i Pijoan (Buenos Aires) 
Francesc Mañé i Flaquer (Buenos Aires) 
Joan Mañé i Recasens (L’Havana) 
Isidre Pijoan i Llorens (Cuba) 
Josep Pijoan i Llorens (Cuba) 
Josep Porta i Soler (Bayamo) 
Jaume Porta i Soler (Bayamo)
 Ignasi Porta i Soler (Bayamo)
 Martí Rius i Santadicini (Mayagüez, Puerto Rico)
Jaume Trèmols (L’Havana i Puerto Rico) 
Josep Antoni Flaquer i Lluch (L’Havana) 
Blai Mas i Foguet (Nova Orleans) 
Pau Mascaró (Uruguai) 
Jeroni Foguet Sebastià Gatell 
Josep Ivern 
Jordi Pedrol i Padrines 
Pere Roig 
Joan Baptista Roig i 
Gibert Antoni Sagunyoles 

ESTEVE GATELL I ROIG
  PAU GÜELL I ROIG

No es coneix la data del seu naixement. Es va instal•lar a 
Santo Domingo on va muntar un magatzem comercial. Va 
retornar a la vila arruïnat a causa de les lluites internes in-
dependentistes. 

Plaça Antoni Roig Copons, 9
Barri Maritim

43830 TORREDEMBARRA
Tel. 977 130 422     estanc4torre@gmail.com

CAVA DE CIGARS
ARTICLES DE REGAL

O b r i m  e l s  d i u m e n g e s  m a t i

Oferim classes 
de repàs i reforç de:

PRIMARIA – ESO – BATXILLERAT – CICLES 
FORMATIUS (Grau Mitja i Superior)
ATENCIÓ EDUCATIVA ESPECIALITZADA
Nova incorporació de Logopeda

Matèries de:
CIÈNCIES (matemàtiques, física, química,...)
LLETRES (català, castellà,...)
IDIOMES (anglès - repàs i preparació per exà-
mens oficials

Plaça Martí Royo 7 
43893 Altafulla

Tel/Fax: 977-651710
Mòbil: 649.89.64.17

centrelavinya@ya.com
www.centrelavinya.com

w w w . r e s t a u r a n t e l a q u i l l a . c o m

Menú diari a partir de 10 €  i a la carta

RESTAURANT
PORT TORREDEMBARRA

Port de Torredembarra, local 1
Tels. 977 64 50 91 / 977 64 45 55

restaurante laqui l la@hotmai l .com

OBERT TOTS ELS DIES

Terrassa vora el mar.  Zona Chillout.
Salons per banquets i celebracions familiars
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PATRIMONI INDIANS A LA TORRE

CAL SERAFÍ
Situació  C/ Antoni Roig, 83 
Època:  1780 
Estil:  Barroc 
Materials: Murs: Maçoneria, pintats i esgrafiats / Cobertes: 
Teula 
Utilització Original: Vivenda / Actual: Vivenda i bodega.
Referència Històrica La casa havia estat de la família Gatell, in-
dians de la Torre. Tot i fer les Amèriques,els Gatells es van arrui-
nar i la casa va ser adquirida al 1920 pel Sr. Mercadé i des de 
llavors ha passat de generació en generació.
Posteriorment, durant la Guerra civil espanyola s’hi va construir 
sota la casa un refugi antiaeri.

CA L’ARDÈVOL
Situació  C/ Joan Güell, 7 
Accessibilitat  Bona 
Època S. XVIII 
Estil  Barroc 
Materials  Murs: Maçoneria i pintat / Cobertes: Rajola i teula 
Utilització  Original: Vivenda / Actual: Vivenda
Referència Històrica Tot i que l’edifici no és d’estil indià cal fer-hi menció 
ja que en aquesta casa hi va néixer Joan Güell, un dels indians més impor-
tants del municipi.  

CA LA RAVELL
Situació  C/ Joan Güell, 9
Accessibilitat  Bona
Època  S. XVIII
Estil  Barroc
Referència  Històrica
Pel que fa a aquesta casa, cal fer-hi menció ja que per-
tanyia a la família Mañé,indians de Torredembarra i en 
la que més tard, al 1823 hi naixeria el periodista Joan
Mañé i Flaquer.

Núm.16 Tardor 2011

EL SURO  VINOTECA

LEONARDO BERDUQUE & MARIBOUCHER

C/CAPELLA, Nº 3
TORREDEMBARRA
43830
685514447
977642183

Club “Amantes del Vino”
Hágase socio



10

CA L’ARNELIC/ CAL SASTRE RIC
Situació:  C/ Joan Güell, 6 
Accessibilitat:  Bona 
Època:  S. XIX 
Estil:  Indià.
Referència històrica: Es desconeix si aquest edifci té alguna relació amb 
el fenòmen indià peró pel seu estil arquitectònic i la seva ubicació es podria 
deduïr que sí.

 CA L’ARROSSEGA PEDRES
Situació:  C/ Antoni Roig, 15
 Accessibilitat:  Bona
 Època:  S. XIX 
 Estil:  Indià
 Materials  Murs: Arrebossats i pintats. / Cobertes: Teula
Es desconeix el seu origen però està classificada com a casa indiana en 
l’arxiu municipal.

CA LA MATA FABA
Situació:  C/ Antoni Roig, 19 
Accessibilitat:  Bona. 
Època:  S. XVIII 
Estil:  Barroc. 
Materials  Murs: Arrebossat i pintat / Cobertes: Teula 
La seva importància resideix en el fet que hi va nèixer un dels indians més 
importants de Torredembarra, el Sr. Antoni Roig, tal i com indica en la pla-
ca commemorativa instal•lada durant la Festa Major de 1892. 

PATRIMONI INDIANS A LA TORRE
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del Baix Gaià

NIDRA

CENTRE DE SALUT INTEGRAL

C/Onze de Setembre,1   43830 Torredembarra   
         Tel/Fax 977 641 490   centrenidra@hotmail.com

Ioga 
Meditació
Dietètica i Nutrició

Fisioteràpia
Quiromassatge

Reflexologia
ETC
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CA L’HUGUET
Situació:  C/ Antoni Roig, 18 
Accessibilitat:  Bona.
Època:  1891 
Estil:  Indià. 
Materials Murs: Sòcol de granet, ca-
rreuat d’estuc / Cobertes: Teula i rajola 
Referència Històrica És la casa natal 
d’Esteve Huguet, un indià de Torredem-
barra que va anar a Cuba i va comerciar 
amb vi. El Sr. Huguet va ser un dels que 
no va retornar, instal•lant-se definitiva-
ment a Cuba on encara hi té descendents 
amb els que s’hi manté relació. 

CAL CARTER 
Situació:  C/ Antoni Roig, 20 
Accessibilitat:  Bona 
Època:  S. XIX 
Estil:  Indià 
Materials  Murs: Baixos i granit / Cobertes: Rajola i teula 
Es desconeix el seu origen però està classificada com a indiana dins l’arxiu 
municipal. També s’hi haurien d’evitar les senyals i el cablejat elèctric.

PATRIMONI INDIANS A LA TORRE

CAL GALLART
Situació:  C/ Antoni Roig, 43 
Accessibilitat:  Bona. 
Època:  S. XVIII. 
Estil:  Indià. 
 La casa era propietat del Sr. Gallart, notari de Barcelona. 
Fa 32 anys la casa va ser adquirida pel seu actual propietari, 
Sr. Duran. 
Es desconeix l’indià que la va fer construïr.
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Núm.16 Tardor 2011

 c/Nou 12
Telf 977655102
La Riera de Gaià

www.canpistraques .com 

basant-nos en els mètodes 
d’elaboració heretats 

generació rere generació, la finalitat 
sempre a estat 

conservar el sabor d’abans 
en tots els nostres embotits

CAN

Griferies. Electrodomèstics. 
Accesorios de bany. Mobles de bany. 

Armaris a mida

10º Aniversari: 30% Dte. en electrodomèstics
Cami de l’Era 37.43830 Torredembarra
Tel.977643244 - boutique@gilsa.es
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CAL TARRAGONÍ
Situació:  C/ Antoni Roig, 49. 
Accessibilitat:  Bona. 
Època:  S.XIX. 
Estil:  Indià. 
Materials:  Murs: Arrebossat i pintat. 
Pedra / Cobertes: Rajol i teula. 
Referència Històrica:  Es desconeix el 
seu origen indià però els seus actuals 
propietaris asseguren aquest fet. La 
casa va ser comprada als antics propie-
taris que residien a Porrera al 1920.

CAL PACO SOLÀ
Situació:  C/ Antoni Roig, 56 
Accessibilitat:  Bona. 
Època:  S. XIX. 
Estil : Indià / Modernista. 
Referència Històrica  Els actuals propietaris desconeixen el seu 
origen indià.

CAL SALORT
Situació  C/ Antoni Roig, 58 
Accessibilitat  Bona 
Època  1868 
Estil  Indià 
Referència Històrica  Està catalogada com a casa indiana en el llibre “Ameri-
canos” “Indianos”

CAL PANXO
Situació: C/ Antoni Roig, 45 
Accessibilitat:  Bona. 
Època:  S. XVIII. 
Estil:  Barroc. 
Materials  Murs: Carreus (marcs, 
cantonades). Arrebossat i pintat / 
Cobertes: Teula. 
Referència Històrica: 
Està catalogada com a casa d’estil 
indià pel llibre “Americanos” 
“Indianos”.

PATRIMONI INDIANS A LA TORRE
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PATRIMONI INDIANS A LA TORRE

Situació:    C/ Antoni Roig, 54 
Accessibilitat:   Bona 
Època:   S. XIX 
Estil:   Indià / Modernista.
Referència Històrica:  Es desconeix el seu origen però 
per la seva ubicació i l’estil arquitectònic es pot intuïr 
que és una casa indiana. 

CA LA PACA FARRUCA

Situació:  C/ Antoni Roig, 86 
Accessibilitat:   Bona 
Època:   1843 
Estil:   Indià / Modernista 
Referència Històrica:  
La casa va ser comprada a una família de 
Madrid. Es desconeix el nom de l’indià 
que la va construïr però els nous propieta-
ris afirmen aquest fet per les explicacions 
que en el seu dia els van donar els antics 
propietaris.

CAL CIEZA
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Núm.16 Tardor 2011
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CAL RIAMBAU
Situació:  C/ Antoni Roig, 88 
Accessibilitat:  Bona 
Època:   S.XIX 
Estil:   Indià 
Referència Històrica:  
Els nous propietaris asseguren que 
la casa va ser construida per un indià 
torrenc però ignoren qui. La casa era 
dels mateixos propietaris que Cal Paco 
Solà. 

Situació:  C/ Pere Badia, 4 
Accessibilitat:   Bona 
Època:   1824 
Estil:   Barroc 
Referència Històrica:  L’edifici, tot i 
ser d’estil barroc va ser construït com 
a Hospital de Caritat amb el llegat de 
l’indià de Torredembarra Pere Badia. 
El pati interior i el claustre és d’estil 
colonial i destaca el seu jardí. 

FUNDACIÓ PERE BADIA

PATRIMONI INDIANS A LA TORRE
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del Baix Gaià

Venta y reparación de ordenadores, periféricos, accesorios, impresoras, cartu-
chos de tinta, bobinas CD-DVD, antivirus, recuperación de datos.

Tel 877051594   Cami de l’Era 37.43830 Torredembarra(T)
14



PATRIMONI INDIANS A LA TORRE

15

PATRONAT  
ANTONI ROIG

Situació:  C/ Alt de Sant Pere, 35-45 
Accessibilitat:   Molt bona 
Època:   1886 - 1892 
Estil:   Indià 
Referència Històrica:   Escola pública 
construïda a petició testamentària de 
l’indià torrenc Antoni Roig.

COOPERATIVA MARITIMA
Situació:  C/ Indústria, 1 
Accessibilitat:   Bona 
Època:   1885 
Estil:   Indià 
Referència Històrica:  Al 1985 va ser fundat com a Cooperati-
va Marítima i comptava amb diferents socis. Les seves accions 
han passat de generació en generació.

Núm.16 Tardor 2011
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del Baix Gaià

ANTONI ROIG

PG. DE LA SORT
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J. BORONAT
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LA VILA
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AMPLE

PERE BADIA

INDIANS

ALT DE SANT PERE

RUTA PATRIMONI INDIANS A LA TORRE

 1 - Cal Serafí
 2 - Ca l’Ardèvol
 3 - Ca la Ravell
 4 - Ca l’Arnelic / Cal Sastre Ric
 5 - Ca l’Arrossega pedres
 6 - Ca la Mata Faba
 7 - Ca l’Huguet
 8 - Cal Gallart
 9 - Cal Panxo
10 - Cal Tarragoní
11 - Cal Carter
12 - Cal Paco Solà
13 - Cal Salort
14 - Ca la Paca Farruca
15 - Cal Cieza
16 - Cal Riambau
17 - Fundació Pere Badia
18 - Patronat Antoni Roig

Més informació:
www.firaindianstorredembarra.com
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Divendres 23 de setembre:

20h Taula rodona "El Patrimoni dels Indians a Catalunya"
Lloc: Sala de Plens Ajuntamnet de Torredembarra
Organitza: Centre Estudis Sinibald de Mas
Ponents: Sra. Montserrat 
Comas (Directora Museu 
Víctor Balaguer de  Vilanova 
i la Geltrú)Sra. Sílvia Grau 
(Coordinadora de la xarxa de 
Municipis Indians),Sra. Mi-
reia Freixa Serra (Catedràtica 
d'Història de l'Art Universitat 
de Barcelona),Sra. Tate Cabré 
( Periodista especialitzada)

HORARIS FIRA:

Dissabte 24 de setembre:
10h Obertura de la Fira i exposició de productes d'ultramar.
11h Cercavila (Batukada)
11.30h Obertura zona infantil (granja d'animals, tallers,  
   conta contes, jocs...) i animació de carrer 
12h Inauguració Oficial de la fira 
13.30h Cercavila 
14h Tancament Fira 
17h Obertura Fira 
18h Obertura zona infantil (granja d'animals, tallers, conta 
  contes, jocs...) 
18h Visita Guiada Patrimoni Indià (Gratuïta) Punt de 

  trobada Pati del Castell. 
18.30h Acció teatral per 
la fira.
19h Taller de Salsa i 
actuació:Escola i Sala de 
Balls Royal Dance
19.45h Actuació a càrrec 
de l'Escola i Sala de Ball 
DANS CLAS 
 (Ball de Saló, Salsa, Break 
Dance, etc)  amb alumnes 
de l'escola, professors i 

Kim i Raquel de ¡Mira Quién Baila!
20.30h Música i Ball cubà a càrrec del grup  Agustin Aspa 
y su grupo Habana.
22h Tancament Fira

Diumenge 25 de setembre:
11h Obertura de la Fira i exposició de productes d'ultramar.
11h Visita Guiada Patrimoni Indià (Gratuïta) Punt de 
  trobada Pati del Castell. 
11.30h Cercavila per la Fira (Batukada)
12h Obertura zona infantil (granja d'animals, tallers, conta 
  contes, jocs...) i animació de carrer 
12.30h Animació de carrer 
13h Tast de xocolata i pinxos 
13.30h Cercavila 
14h Tancament Fira 
17h Obertura Fira 
17.30h Cercavila d'època 
18h Obertura zona infantil
  (granja d'animals, tallers, 
  conta  contes, jocs...) 
18h Visita Guiada Patrimoni 
  Indià (Gratuïta) Punt de  trobada 
  Pati del Castell. 
18.30h Acció teatral per la fira
19h Grup d’animació:Corrandes Animació.
20h Tancament Fira.

Altres activitats:
* Exposició Ex libris i maquetes vaixells
* Projecció de diapositives dels Indians:
   Pati del Castell / dissabte 24 de 17,30h a 21h i diumenge  
  d'11h a 13h i de 17.30h a 21h.
* Trenet Turístic: Sortides (Portal de Padrines)
   Dissabte 24 i diumenge 25  Horari: matins 10h a 14h /   
   Tardes: 17h a 22h (a cada hora) 
   Preu: 3€ adults i 2,5 € nens i majors de 65 anys.
* Bergantí Cyrano: 
   Sortides des del  Port Torredembarra dissabte 24 i diumenge 25
   Sortides de navegació: a les 11.30h a 14.30h  i de        
   17.30h a  20.30h. Sortida posta de sol.
 Preu: 22€ , fins a 5 anys gratuït, de 5 a 12 anys 10€. 
   Duració de la sortida 3h inclou aperitiu.
De les 16 h- a les 17h- 30 hi haura Portes Obertes per 
visitar el vaixell.  Preu p.p. : 3 Euros.
Coordinadora dels grups i reserves: Margarita Navarro  
tel. 615 08 44 40   e-mail:  bergantincyrano@gmx.es
Capitá del Bergantí Cyrano Miquel Melero:  tel. 607 16 51 
43  e-mail: capitancyrano@gmail.com

del Baix Gaià
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La II Fira d’Indians 
està dividida en espai:

1)Zona artesans,2) zona de 
tallers i 3)zona de tavernes.
Durant tot el dia trobaràs a la 
Fira tallers:
Tallers per a nens i adults:
Tallers de vidre, herbes, pa, 
granja, cera, fruita, mojitos,...
Mira l'horari que trobaràs en els car-
tells anunciadors i gaudeix de tots ells

Eva
TALLER DE FRUITES

Vine a participar al taller de Fruites de la Fira
Realitzarem jocs per donar a conèixer l'extens món de les 
fruites, i després, podreu ser creatius, fer una figura amb frui-
tes que es mengen
Tindreu models per copiar, però el millor, la vostra pròpia 
imaginació.
Hi haurà premi per al treball més original.
I, també, Fondue. El cacau que importem de l'Índia.
Aquests tallers es realitzen gràcies a la col.laboració de Frui-
tes i Verdures Eva i Restaurant el Petit Amagatall

19

Fruites i verdures

Plaça Mossen Boronat
Torredembarra(T)
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És una les embarcacions més imponents del país, un 
vaixell de fusta inspirat en els del s. XVIII però amb 
el confort, la tecnologia i la seguretat d’aquest. Na-
vegar en aquest magnífic vaixell de fusta amb més de 
30 metres, 100 tones, 400m2 de drap en els seus deu 
espelmes, gran coberta, artilleria, capità, contramestre 
i gavieros, serà una experiència inoblidable. Aprofita 
aquesta única oportunitat i sent la màgia de navegar a 
vela com ho feien els nostres avantpassats. Escolta el 
so del vent en les veles, observa com els gavieros tre-
ballen en les vergues a més de 20 metres, experimenta 
com vivien els marins d’abans. ¡La navegació clàssica 
al teu abast! És una activitat creada per a tots els 
públics: famílies, escoles, esdeveniments empresarials 
..., parelles, ¡sorprèn a la teva parella navegant en un 
Bergantí únic al nostre país! 

24 i 25 de Setembre al Port Torredembarra 
Poden fer-se visites guiades a la nau (3 euros) per 
conèixer com eren aquests viatges a ultramar, i també 
realitzar una sortida de navegació (22 euros) que per-
met sentir-se com els indians camí de les Amèriques i 
com a aquells petits compartiments havien de suportar 
tempestes i la ruta.
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del Baix Gaià

                  www.firaindianstorredembarra.com

Este año, ir de blanco en la Fira d’indians, tiene  PREMIO:
Pasa por el estand de la Fira , deposita este recorte y SUERTE.

Vístete de blanco

Una cena para dos, un masaje y spa 
te están esperando

Nombre.................................
Telefono................................
Acepto LOPD......................................

Te viste de blanco en la Fira:

C/Capella 8-10. Local 22
Grand Boulevard.Torredembarra (T)
TEl.688223761 Sorteo: Domingo 19 horas
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GAUDEIX DEL BAIX GAIÀ. RIU GAIÀ

Aquest número de CEL OBERT està dedicat a 
La Mora- Tamarit, platja en la que desemboca 
(millor dit, desembocava) el riu Gaià. 
Per una feliç coincidència el dia 1 d’agost REP-
SOL, propietària de l’embassament del Catllar, 
lloc a partir del qual el Gaià és riu mort, ha alli-
berat un primer cabal d’aigua que permetrà, a 
poc a poc, recuperar el cabal ecològic del riu 
Gaià. 

El Gaià és un riu de les comarques de Tarragona. 
Neix prop de Santa Coloma de Queralt als contraforts de la 
depressió central i recull les aigües de les serres de Brufa-
ganya i de Serra de Queralt. Creua la Serralada Prelitoral 
Catalana més concretament el Bloc del Gaià, passa pel con-
junt cistercenc del monestir de Santes Creus. Travessa la 
serralada litoral per l’estret del Cardenal en el qual s’hi ha 
construït el pantà del Catllar, inaugurat el 1975, que permet 
aprofitar les aigües per a la indústria petroquímica del Camp 
de Tarragona. En conseqüència, els seus últims 11Km finals 
els baixa sec majoritàriament durant tot l’any, ja que el pan-
tà la reté tota. Desaigua prop d’Altafulla, sota el castell de 
Tamarit, a la comarca del Tarragonès. A la desembocadura 
forma una llacuna separada del mar per una barra de sorra. 
Aquesta llacuna i el seus voltants formen part de la reserva 
natural de fauna salvatge de la desembocadura del Gaià.

La vall del riu Gaià conté una altíssima densitat de fortifica-
cions medievals construïdes als segles X i XI, quan la zona 
feia de frontera entre el comtat de Barcelona i Al-Àndalus.

http://terresdelgaia.alvent.net/declaracions.html

El riu Gaià creua les poblacions principals de:
Santa Coloma de Queralt.Pontils. Querol. El Pont 
d’Armentera. Santes Creus. Vila-rodona. El Catllar. La Rie-
ra de Gaià. Altafulla. Salomó. Vilabella

http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Gaiamapa realitzat per Eloi Figuerola 

E T S   A S E S O R E 

e-mail: ets.villan@telefonica.net

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL Y LABORAL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466

C/Capella 8,local 9.Torredembarra. 
VISITAS CONCERTADAS

Núm.16 Tardor 2011

                  www.firaindianstorredembarra.com
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LA RUTA DELS CASTELLS DEL GAIÀ 

del Baix Gaià

La Ruta dels Castells del Gaià ens permet des-
cobrir nombroses fortificacions mil·lenàries a 

través de la frontera natural que va significar el 
riu Gaià en l’època de la Marca Hispànica. 

La vall del Gaià té la densitat més alta de castells i torres 
medievals de tot Catalunya. Resistint el pas dels anys, ens 
recorden la història d’aquestes terres de ningú en un reco-
rregut natural i cultural per les comarques de l’Alt Camp, 
la Conca de Barberà i el Tarragonès. 

CASTELL DE BIURE 
Documentat des de 1072. Té forma rectangular i torres ro-
dones enmerletades en els seus extrems. Va pertànyer a Oli-
ver Bernat, al Comte de Barcelona, a la família Cervelló, a 
l’ordre Hospitalària, a Berenguer de Boixadors, als comtes 
de Savallà, i als comtes de Bell-lloc. 

CASTELL DE GUIALMONS
Documentat en 1080. Es conserven algunes poques restes 
a la part alta d’un pujol. Va pertànyer a Guillem Bernat de 
Queralt. 

CASTELL DE LES PILES
Documentat en 1072. Es tracta d’un gran casal envoltat per 
les cases del poble. Va pertànyer a Oliver Bernat, als comtes 
de Barcelona, a la família Cervelló, a Bernat de Boixadors, 
hereu dels Timor, als comtes de Savallà i al vescomte de 
Bell-lloc. 

CASTELL DE SANTA COLOMA
Documentat des de l’any 974. Correspon a un castell-palau, 
que es conserva en bon estat; conserva una excel·lent torre 
de l’homenatge destinada a presons, pel que sembla del se-
gle XVII, i un senyorial vestíbul d’entrada i la sala noble, 
avui utilitzada per a conferències i exposicions. Va pertàn-
yer al comte Borrell, a l’ordre templaria, a Arnau de Timor. 
Fins al segle XVI era residència habitual dels senyors de la 
vila sent el centre de la baronía de Queralt. Durant part del 
segle XVIII va ser propietat de la família Requesens. 

CASTELL DE AGUILÓ
Documentat el 1018, conserva escassos vestigis a la part 
alta d’un alturó del mateix nom. Va pertànyer a Hug de 
Cervelló, a la família Aguiló i, posteriorment a Guerau de 
Queralt. 

CASTELL DE MONTCLAR
Documentat el 1013. Queden algunes ruïnes en el cim de la 
muntanya de Montclar, i les restes d’una torre defensiva, al 
costat de l’ermita de Sant Miquel. Va pertànyer a diversos 
nobles, al bisbat i, finalment, als hospitalaris. 

CASTELL D’ALTAFULLA

CASTELL DE PONTILS
Documentat el 976. Actualment es conserven alguns trossos 
de murs enmig de la vegetació. El lloc és conegut com “el 
Castellet”. Va pertànyer al Comtat de Barcelona a través de 
Ramón Berenguer I.

CASTELL DE VALLESPINOSA
Documentat el 1030, està situat a la part alta d’un turó i con-
serva escasses ruïnes, la cisterna i les restes de la seva torre. 
Va pertànyer a la família Cervelló i al rei Pere III. 

CASTELL DE SANTA PERPÈTUA
Documentat en 976. Es conserven escassos fragments de 
murs i una alta torre de gairebé quinze metres, trencada en 
la seva part més elevada, amb merlets i de forma triangular 
en el seu interior, la cisterna i part dels seus murs. Va per-
tànyer a Ramón Berenguer I. 

Trajes de Fiesta para Celebraciones
Ropa de sport

Tallas desde la 38 a la 62

R O P A  D E  S R A .

C / Ta r r a g o n a  n º 3 - 5 - 7  . To r r e d e m b a r r a
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LA RUTA DELS CASTELLS DEL GAIÀ 

CASTELL DE QUERALT
Documentat en 976, conserva restes dels seus murs dels 
quals s’han destinat part de les pedres per a la construcció 
de part de l’església de Sant Cristòfol al costat de la qual 
es troba. 
Va pertànyer al comte Borrell II, al vescomte Guitard de 
Barcelona, al llinatge de Queralt en la persona de Guillerm 
de Gurb i als Comtes de Santa Coloma. 

CASTELL DE L’ALBÀ 
Documentat l’any 977. Es conserven algunes ruïnes i una 
torre circular. Va estar sota domini del bisbat fins el segle 
XIII, que va passar a dependre de la família Albà. 

CASTELL DE SELMA
Documentat en 977, a la part alta d’un turó, romanen les 
escasses ruïnes del monument, el contorn de la muralla i 
trossos dels seus murs, així com l’església gòtica de Sant 
Cristòfol. Va pertànyer als Gurb, als Cervelló, als Sanmartí 
i posteriorment als templaris i després als hospitalaris. 

CASTELL DE RAMONET
Situat entre Montagut i el Pont d’Armentera, a la part alta 
d’un turó s’observen escasses ruïnes i les traces i fonaments 
d’una torre quadrada. 

CASTELL DE SELMELLA
Documentat l’any 1012, fou declarat Bé d’Interès Cultural 
en 1988 i conserva alguns murs, la base de la torre d’uns 
dos metres d’alçada i restes de la muralla. Va pertànyer a 
Hug de Montagut, la família Armengol i el Monestir de 
Santes Creus. 

CASTELL DE TAMARIT

CASTELL DE ROCAMORA
Documentat l’any 1010 es localitza al sud de la població. 
Antigament era conegut com castell de Puigtinyós (fins el 
1917 el poble de Montferri es denominava Puigtinyós), 
depenent del terme de Castellví de la Marca. Declarat Bé 
d’Interès Cultural en 1985 . 

CASTELL DE SABURELLA
Localitzat sota el cim de les Agulles, el castell no formava 
part del sistema defensiu de la Marca Hispànica doncs era 
d’època posterior a la reconquesta. Es conserven les tres 
torres circulars molt conservades a la part alta d’una turó i 
el seu perímetre emmurallat. Va pertànyer a la família Cer-
velló. 

CASTELL DE PINYANA
Documentat en el 990, es va construir amb l’objectiu 
d’enllaçar òpticament els castells de Montagut i Querol. 
Conserva únicament part de la muralla i mitja torre de 
l’homenatge. Va pertànyer als Gurb i, més tard, al monestir 
de Santes Creus. 

CASTELL DE MONTAGUT
Documentat des de finals del segle X, conserva escasses 
ruïnes. La seva història corre paral·lela amb la de Pinyana i 
Querol tenint com primer propietari Alsulf de Gurb. 

CASTELL DE RODONYÀ
Documentat en 1311 encara que de construcció anterior, 
conserva els murs de defensa emmerletats i algunes parets 
interiors. En 1985 fou declarat Bé d’Interès Cultural. Va 
pertànyer a l’arquebisbe de Tarragona, a Bernat de Cente-
lles i als senyors de Tamarit (barons de Rodonyà).

CASTELL DE QUEROL
Documentat l’any 988, es troba situat a la part alta de la po-
blació i conserva importants ruïnes. L’any 1985 fou declarat 
Bé d’Interès Nacional. Va pertànyer als Gurb, als Cervelló 
(senyors de Querol) i, finalment als Barberà. 

TORRE DEL MORO DE MONTFERRI
La torre procedeix d’una fortalesa medieval i es troba als 
afores de la població al cim del Torregrossa. 

Scrap

R o p a  y  c o m p l e m e n t o s
 C/Pompeu Fabra, 4 TORREDEMBARRA(T)

Tlf:977130563
C/Major,347.VALLIRANA (BCN)

Tlf:936830142

C/ Paseo de la Estación 2- Local  5

N U E VA  G E R E N C I A
Torredembarra
 9 7 7 6 4 1 6 3 6
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TAMARIT-TAMARIU

El tamariu o tamarit (Tamarix gallica L.) és una espècie 
d’arbre o arbust caducifoli del gènere Tamarix, que com-
prèn entre 50 i 60 espècies.
Particularitats
És originari de l’oest de la regió mediterrània però el seu 
límit septentrional arriba fins Anglaterra i el límit meridio-
nal fins al Sàhara.
Arriba a fer de 6 a 8 m d’alt, amb una capçada un xic des-
maiada
Les fulles són de disposició alternada, amb forma 
d’esquama, lanceolades de color gris blavenc
Floreix d’abril a juny. Les flors són blanques o rosades en 
espigues cilíndriques compactes de 4 a 5 cm.
Fruit en càpsula que s’obre en tres valves amb llavors amb 
una estructura plumosa.
És una planta que suporta, fins a cert punt, la salinitat del 
sòl. Aguanta bé el fred intens. És una planta adequada per 
estar al costat del mar. És un arbre ornamental plantat tam-
bé a Barcelona.
El tamariu era la planta favorita del déu grec Apol·lo.[1]
Segons la Bíblia, Abraham va plantar un tamariu a Beerxe-
ba i va invocar allí el nom del Senyor, el Déu etern.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tamariu

Tapes, entrepans, plats combinats fets
 com a casa.

Jocs, futbol, diana...
RESERVAS:977645206

Av. Montserrat,40
43830 Torredembarra (T)

Joies de disseny exclusiu, úniques i personals
Reparem i modifiquem les seves joies

C/ Mainada 1 Local C, Altafulla
Tel. 977.651.924

info@joieriafusio.com       www.joieriafusio.com

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics

Cosmètica
Llibres

C/Lleida 10-C   Tel. 977 644 974   43830 Torredembarra

Tot allò necessari 
pels seus animals 

de companyia

C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra   Tel.-Fax 977 64 30 58

Ocells i Plantes
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Foto Luz

Tamarit es troba al costat del mar, a prop de la desemboca-
dura del riu Gaià. El seu nom prové d’un arbre que omplia 
aquesta zona: el tamariu, del que ara podem veure pels vol-
tants alguns exemplars.
L’actual Tamarit va ser en principi una torre de guaita i vigi-
lància, emplaçament probablement triat per la seva magní-
fica situació estratègica a prop del mar. Segons la documen-
tació existent, el primer assentament va ser construït cap a 
mitjans del segle XI.
El castell romànic, del que ara veiem una reconstrucció feta 
al segle XX,  va ser originalment construït al segle XII, sota 
el senyoriu dels Claramunt, que posteriorment van adoptar 
com a cognom propi el de Tamarit. 

 Al segle XIV va ser comprat per l’autoritat eclesiàstica de 
Tarragona, que el va dedicar a la vigilància costera per evi-
tar l’atac dels pirates. Fins aquell moment hi havia el castell 
i una vila construïda al seu aixopluc, però aleshores es va 
afegir una muralla que ho envolta tot, tal i com ara el co-
neixem.   
D’estil romànic, el castell és model d’arquitectura romànica 
catalana, amb tres naus i un absis semicircular. Com a curio-
sitat, els arcs neixen directament del terra, no de les colum-
nes. Conté al seu interior una església dedicada a Sant Martí.
El seu estat de conservació és molt bo, gràcies a la recons-
trucció que es va fer al segle XX. És de propietat privada i es 
lloga per a cerimònies. 

TAMARIT

Foto de Luz

*Manicura
*Pedicura
*Extensiones.
*Alisado japonés
*Alisado con queratina
*Peluquería y estética UNISEX
*Depilaciones

 10% de Dest. 
Presentando este anuncio

Tel. 977 13 09 74
"

"

Núm.16 Tardor 2011
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del Baix Gaià

DILLUNS, 26    
“LA RELACIÓ AVIS-PARES-NÉTS”
Cadascú té un paper a desenvolupar dins la familia. Els avis 
cuiden als néts i passen molt de temps amb ells.Els pares 
donen pautes als seus propis pares, o sigui als avis de com 
volen que eduquin als seus fills, o sigui als néts.
Aquesta xerrada va destinada a plantejar aquestes qües-
tions, sobre com cadascú ha de trobar el seu lloc. Impar-
Creu Roja. A les 4,30 de la tarda.
                              
DIMARTS, 27  
“INTERNET SEGURA” 
(exposició de delictes informàtics i perills a      
la xarxa) i “SEGURETAT VIAL”.  Conferències a càrrec 
de Xavier Español, Mosso d’Esquadra  i Jesús Molné, Poli-
cia Local,  respectivament.   A les 5 de la tarda.                       

DIMECRES, 28
“EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS”
Impartida per  les llicenciades en farmàcia: Antònia Rubio 
Moreno i Blanca Cogul Ardèvol, farmacèutiques comuni-

SETMANA CULTURAL: 
ACTES PREVISTOS PER 

SETEMBRE I OCTUBRE 2011

taries de Cogul Farmàcia de Torredembarra. 
Conferència avalada pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i pel Col.legi Oficial de Farma-
cèutics. A les 5 de la tarda.

DIJOUS, 29       
“VIURE I CONVIURE AMB EL CÀNCER”  
Conferència a càrrec del Dr. Òscar Ros Garrigós,  Director 
de l’Hospital de Mora d’Ebre i membre de la Junta Direc-
tiva de la  “LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES CO-
MARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE.
 A les 5 de la tarda.

DIVENDRES 30  
“DINAR D’INICI DE CURS” 
al Restaurant “Las Palmeras”  a les 13,30 h. 
Menú: Pica-pica i Arròs amb llomàntol.  

RECORDEU QUE EL DIA 3 D’OCTUBRE 
COMENCEN ELS TALLERS.

GRUP DE DONES DE TORREDEMBARRA

BAR 

RESTAURANTE

SANT MIQUEL

PANADERIA
GRANJA

PAN RECIEN HECHO
PASTAS
BOCADILLOS FRIOS
BOCADILLOS CALIENTES
PIZZAS
PLATOS COMBINADOS
TAPAS 
POR ENCARGO Y PARA LLEVAR:
*POLLO ASADO
*PAELLA
*CANELONES
*CALÇOTADES

RESERVAS PARA CUALQUIER EVENTO
TEL:626601677

brsantmiquel@hotmail.com

MENU DIARIO

9€

Jubilados 8€
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SPA Centre Salut  i Bellesa
C/Pescador,8-10  (Baix Mar) 43830 

Torredembarra(TGN)
Mòbil: 628828346-627793031

Atlantis

Divorcios Exprés.
Desahucios Exprés.
Redacción y asesoramiento de todo tipo de contratos. 
Extranjería

C/La Fabrica
Grand Boulevard. Local 3

Torredembarra (T)
jaumecoll@msn.com

C/Rodes,12 Local 4-B
Torredembarra(T)

Roba d’home
Roba de nen i nena (de 0 a 16 anys)

ANUNCIOS GRATIS
(Particulares Busqueda 

trabajo)
info@celobert.com.es

Se ofrece auxiliar de 
geriatria para cuidar 

persona mayor.
Interesados llamar al 
636 762 454 -Marta

Buscamos chicas para 
reuniones Taper Sex. 

Comisiones de un 30%
977645832- 659784935

info@regalemus.com.es

DEMANDAS OFERTES

Busco profesora 
repaso a domilio.

4ª primaria
660047864

T
A
U
L
E
R
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N

U
N

C
IS

FELICITATS
Marc. 3 anys

(2/10)
Ramon. 4 anys

(28/9)

del Baix Gaià
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29

Regalos originales para cualquier ocasión

Artículos publicitarios 

Regalos eróticos.Reuniones Taper Sex

info@regalemus.com

www.regalemus.com.es

 
Nos adaptamos a su horario.Llámenos

REGALOS 
ORIGINALES.

REGALOS CON 
AMOR

Hacemos 
de tus fotos favoritas 

preciosos retratos C/Capella 8, local 16 
Torredembarra(T)

Telf  977645832

REGALOS EMPRESA
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

REGALOS DESPEDIDAS

REUNIONES TAPER SEX
(Buscamos vendedoras)

DETALLES CELEBRACIONES: Desde 1€

VIS
ITA

S C
ONCERTA

DAS.

Nos adaptamos a su hora
rio

.

Llámenos
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del Baix Gaià

  

    

nº de col•legiat 767
  

El camino mas corto para llegar a su hogar     

www.tottorre.com
PISOS EN ALQUILER

Buscamos pisos en alquiler para poder ofrecer 
a nuestros clientes.

Preciosa casa en la Pobla de Montornés.
Hab: 4 .Baños: 2   Total Contruidos M2: 110   
Superficie Util: 100   Superficie Solar: 500.110 m2 de 
vivienda y 500 de terreno. Cuatro habitaciones. una en 
suite. Magnifica piscina con yacusi. Jardín con estancia 
de verano y pergola

OCASIÓN VENTA

Torredembarra
Piso de 2 dormitorios a tan solo 200m de la playa. En 
perfecto estado de mantenimiento, se vende amue-
blado. Visitelo sin compromiso, es el apartamento 
perfecto para las vacaciones de verano. Con parquing

SOLO 100.000€Ref AkV-209

    TAMARIT
595.000 €

Chalet individual.La Mora . 186 m2 
de superficie construida en parcela 
de 240 m2. Tres dormitorios dobles, 
dos baños completos, Salón comedor 
de 35 m2, parking de 44 m2 

Ref GT22

TAMARIT VENTA

Tenemos más inmuebles a su disposición.Buscamos por USTED

Una vivienda de lujo como primera residencia, por el 
entorno natural y privilegiado, con fantásticas vistas 
sobre Altafulla y Tamarit. La casa, amplia, luminosa y de 
diseños minimalistas, se encuentra en un conjunto resi-
dencial con piscina en un entorno perfectamente adapta-
do a la rocalla y vegetación mediterránea. Es una casa de 
reciente construcción, con un vecindario de calidad.

€340.000Ref AkV-162

El Castell VENTA

€220.000Ref B9VC220
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Capella 8, local 9 Torredembarra
 Telf 977645832. info@tottorre.com

Tottorre es un servicio de Boulevard9

  
Capella 8, local 9 Torredembarra
 Telf 977645832     info@tottorre.com

OCASIÓN

Torredembarra

Núm.16 Tardor 2011

VENTA

Piso centro Torredembarra, 82, 5 m2, 3 dormitorios, 2 baños, pre-instalación 
calefacción.Semi-nuevo. en perfecto estado, pocos años.
Incluido parquing incluido

Torredembarra VENTA

Ref IG-160

OCASIÓN VENTASanta Barbara
(Amposta)

Piso 2 dormitorios.
Parcialmente reformado.
En el centro del pueblo 

SOLO 28.000€ (negociables)

Casa en Els Munts,tres habitaciones. 
Vistas al mar.
Pequeña piscina. 250.000 €



VIAJES

GC002152

www.torre-tur.com

  La mejor

*Inserso y Mayores de 55 años
*Escapadas fin de semana.
*Cruceros.
*Paquetes Turísticos.
*Trenes turísticos de lujo.
*Viajes a cualquier parte del mundo.
*Mercadillos Navideños.
*Viajes grupos y colectivos.
*Ofertas de última hora, etc ...

Pidanos presupuesto, sin compromiso
Queremos estar a su lado 

para hacerle la vida más fácil

Ponemos alas a sus sueños 
Visité nuestra web

C/Capella 8,local 
9.Torredembarra (T)

Tel .977645832-
659784935
info@torre-tur.com

VISITAS CONCERTADAS.

Nos adaptamos a su horario.Llámenos

Viajes  Tor re -Tur  es  un ser v ic io  de Boulevard9           


