
IndiansIndians
Els indians, també coneguts popularment com 
indianos o americanos, és com es coneixien a 
Catalunya els aventurers i comerciants que 
després d’emigrar a les colònies espanyoles a 
Amèrica i fer-hi fortuna («a fer les Àmeriques») 
tornaven a la metròpoli.

La seva vestimenta era d’una gran elegància i els 
donava un aire senyorívol que els distingia de la 
resta de la població. Era una indumentària típi-
cament americana: pantalons clars, armilla, un 
gran mocador de seda al coll i el jipi (un barret 
de Panamà).

Alguns, en tornar, van construir grans mansions 
(cases d’indians) que avui dia són un excel·lent 
exemple de la millor arquitectura de la segona 
meitat del segle XIX i primer terç del segle XX.

Sovint van ser generosos amb el seu poble i, grà-
cies al seu mecenatge i voluntat, van esdevenir 
promotors d’accions i obres com l’enllumenat, el 
ferrocarril o les escoles.
Calafell compta amb algunes edificacions d’època 
indiana, com cal Perico i cal Bolavà.

www.calafell.cat



Dissabte 28 de maigDissabte 28 de maig
Al llarg de tot el dia, al carrer de Jesús. Confecció de la catifa.  Confecció de la catifa. 
Un camí de florsUn camí de flors, a càrrec de la Federació d’Entitats Catifaires 
de Catalunya i La Bota de Calafell
10 i 11 h A Cal Blai, Tast de CafèsTast de Cafès, a càrrec de Ciano Coffee 

Rosters-Alcover. Preu: 5,00€ (inclou 3 cafès d’origen, 
4 minicroissants i un cafè sorpresa). Places limitades. 
Inscripcions per Whatsapp: 624 47 79 43 (Joan)

11.30 h Per ordre de l’alcalde *Per ordre de l’alcalde *

12.00 h La locomotora del cafè *La locomotora del cafè *

12.00 h Bitlles CatalanesBitlles Catalanes amb Esgangalats. A la pl. Cal Cubano
13.00 h Carmen Miranda i els colonials *Carmen Miranda i els colonials *

13.30 h Els banyistes *Els banyistes *

17.00 h A cop de pedal *A cop de pedal *

17.30 h Els periodistes *Els periodistes *

18.00 h Jocs de cucanyaJocs de cucanya “El majordom”. A la pl. Cal Cubano
19.00 h “El Marquès de Samà”“El Marquès de Samà”, xerrada a càrrec de Gustau 

Nerin, a la Biblioteca Ventura Gassol. 
Organitza: Amics del Patrimoni

19.30 h  La locomotora del cafè *La locomotora del cafè *

19.30 h  Exhibició de balls cubansExhibició de balls cubans 
amb l‘Escola de Ball Mira qué rico

20.00 h   “Els Indians”“Els Indians” (cercavila)
20.30 h  Cantada d’havaneresCantada d’havaneres amb Barrala Veus, 

grup de La Destil·leria. Eco-Museu de la mar

* Teatre de carrer* Teatre de carrer

DiumengeDiumenge 29 de maig 29 de maig
Al llarg de tot el matí, al carrer de Jesús, 
es podrà visitar la catifa Un camí de flors Un camí de flors

11.00 h  RutaRuta “Indians a Calafell”“Indians a Calafell”. 
Inscripcions: calafellhistoric@calafell.org 
o tel. 977 69 46 83. Places limitades. Activitat gratuïta.

11.30 h  Passejada amb Els marquesos de Samà *Passejada amb Els marquesos de Samà *

12.00 h  La locomotora del cafè *La locomotora del cafè *

13.00 h  Carmen Miranda i els colonials *Carmen Miranda i els colonials *

13.30 h  Els banyistes *Els banyistes *

17.00 h  La locomotora dels indians *La locomotora dels indians *

17.30 h  La roda de la fortuna *La roda de la fortuna *

18.00 h  Inauguració del carrer de Jesús i trepitjada de Inauguració del carrer de Jesús i trepitjada de 
catifacatifa amb l’Espurna el Drac de Calafell, la Colla Gegan-
tera de Calafell, la Coral Llebeig i els Balls de panderetes i 
de bastons infantils de la Unió Artística de Calafell.

18.30 h  A cop de pedal i Els periodistes *A cop de pedal i Els periodistes *

19.30 h  Exhibició de balls cubansExhibició de balls cubans 
amb l‘Escola de Ball Mira qué rico

Durant el cap de setmana també hi haurà:Durant el cap de setmana també hi haurà:

La pianola d’en Pep DomenechLa pianola d’en Pep Domenech. Ambientació musical amb pia-
nola americana construïda a Nova York l’any 1918. 

Tallers i demostracions d’oficisTallers i demostracions d’oficis: molinets de farina, mata-
lasser, torn de fusta, taller de canya i cavallets ecològics, etc.

Visites guiades a La DestilVisites guiades a La Destil..lerialeria. Eco-Museu de la mar.  
Preu: 8€. Horaris: 27 de maig, 18 h, 28 de maig i 29 de maig, 12 h. 
Inscripcions per Whatsapp: 628 307 943 (Rosa)

Exhibició de puntes de coixíExhibició de puntes de coixí amb les puntaires de l’ARC

Al Cafè de la Vila Al Cafè de la Vila hi trobareu vermut a granel, braves i mojitos.

Visita el Jardí de les PalmeresVisita el Jardí de les Palmeres a la casa d’indians del c/ Mar-
quès de Samà. Entrada lliure.

A Cal Blai A Cal Blai se serviran mojitos, natxos amb guacamole i pa amb 
xocolata, oli d’oliva verge extra Torclum i sal Maldon.


