
Ruta d’Indians
pel patrimoni Torrenc

  Ajuntament, sortida de la visita
  Casa d’en Joan Güell
  Casa Mañé i Flaquer
  Cases d’Indians del c. Antoni Roig
  Cal Panxo 
  Fundació Pere Badia
  Patronat Antoni Roig

IX Fira 
d’Indians
Nucli antic de 
Torredembarra ____________________________
15 i 16 de setembre de 2018

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

_______________________________________

Coordina:

Col·laboren:

Organitza:

Regidories de Turisme  
i de Comerç, Indústria 
i Activitats
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  Dissabte 15. De 10.00 a 22.00 h.

10.00 h. Exposició de productes d’ultramar i mostra d’oficis. 
10.00 h a 14.00 h. Presentació, venda i signatura del llibre  

“Guia Medicinal y Espiritual de Plantas Tropicales”  
de l’Editorial Angels Fortune, a càrrec de l’autora Dra. Goretti Virgili López.

12.00 h. al pati del Castell. Inauguració oficial de la fira.  
i degustació de cafè cubà per a tots els assistents (fins exhaurir existències).

12.30 h. Visita guiada al Patrimoni Indià.  
Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats, infants fins a 12 anys gratuït. 

 Inscripcions a www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a la carpa de la regidoria 
de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: pati del Castell. 

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

 Conferència Els catalans i el tràfic Atlàntic d’esclaus.  
A càrrec del Sr. Martín Rodrigo y Alharilla, professor titular de la UPF de Barcelona. 

 Presenta l’acte el Sr. Carlos Moruno, historiador.

18.30 h. a la plaça de la Vila. Xocolatada popular gratuïta. (fins a exhaurir existències)

19.00 h. Visita guiada al cementiri. 
Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats, infants fins a 12 anys gratuït. 

 Inscripcions a www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a la carpa de la regidoria 
de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: pati del Castell. 

19.30 h. al pati del Castell. 

Presentació dels llibres de l’Editorial Gregal.    
amb la presència dels seus autors. - L’Indià i l’ocell del bec daurat, del Sr. Joan Manuel Rius

 - La Indiana, de la Sra. Roser Burgués

21.30 h. a la plaça del Castell. 

Nit de Salsa i Música Caribenya. amb la participació de la cocteleria Mai-Tai.
 21.30h – amb el grup LMK Indomables
 23.00h – amb el grup EL CHALU

Diumenge 16. De 10.00 h a 21.00 h.

10.00 h. Exposició de productes d’ultramar i mostra d’oficis. 
10.00 h a 14.00 h. Presentació, venda i signatura del llibre  

“Guia Medicinal y Espiritual de Plantas Tropicales”  
de l’Editorial Angels Fortune, a càrrec de l’autora Dra. Goretti Virgili López.

12.00 h. al pati del Castell.

 Degustació de cafè cubà (fins exhaurir existències).

12.30 h. Visita guiada al Patrimoni Indià.  
Idioma: Castellà. Preu: 3 € adults i jubilats, infants fins a 12 anys gratuït. 

 Inscripcions a www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la  
fira a la carpa de la regidoria de Turisme. Places limitades.  
Punt de trobada: pati del Castell. 

18.00 h. al pati del Castell. Degustació de cafè cubà.  
(fins exhaurir existències).

18.00 a 20.00 h. Venda i signatura del llibre  
“Guia Medicinal y Espiritual  
de Plantas Tropicales” de l’Editorial  
Angels Fortune, a càrrec de l’autora Dra. Goretti Virgili López.

18.30 h. Visita guiada al Patrimoni Indià.  
Idioma: Català. Preu: 3 € adults i jubilats, infants fins a 12 anys gratuït. 

 Inscripcions a www.turismetorredembarra.cat o el mateix dia de la fira a 
la carpa de la regidoria de Turisme. Places limitades. Punt de trobada: pati del Castell. 

20.00 h. a la plaça del Castell. 

Havaneres amb el grup XARXA.  
A la mitja part, rom cremat per als assistents. 

Durant tot el cap de setmana 
en els espais de la Fira d’Indians.

· Espai d’Experimentació i joc lliure.  
Jocs participatius en família. Al carrer Ample.

· Mercat Indià per tota la fira. 
· 8 dames indianes amb els vestuaris d’època, passejaran per tota la fira.

· Ball de salsa participatiu. Ball cubà, bachata, salsa, Cuba línia...,  
a càrrec de SalSixto, amb la participació de la cocteleria Mai-Tai. A la plaça de la Vila.

Exposicions
Dissabte i diumenge d’11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h al pati del Castell.  

· Els indians catalans, de Plataforma Blanc i Negre.

· Esclaus entre Àfrica i Amèrica  
  del s.XVI al s.XIX, gravats i il·lustracions.

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


