
Municipis catalans han decidit posar en valor tot el
patrimoni producte del IIegat deis catalans que van
anar a América. Una herencia que va comportar per a

-....,,...----Catalunya millores econorniques i socials
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ilers de catalans van in-

tentar fer les Ameriques,
especialment durant els segles

XVIII i XIX. D'aquests, molts es

van perdre pel camí. Molts altres

esvan quedar al Nou Continent.

1uns quants van tomar a les se-

ves contrades d'origen amb

grans fortunes. Són els indians o

americanos, que amb els seus di-

ners van canviar moltes feso-

mies deis seus pobles, pero tam-

bé, amb la seva iniciativa comer-

cial i els nous coneixements, van

ajudar Catalunya a fer un nou

pas important cap endavant.

Per a molts el camí de tomada

no va ser fácil, per no dir que va

ser impossible. Pero també l'ana-
da va ser complicada. Des del

descobriment d'Ameríca, l'any

1492,la corona de Castella va vo-

ler controlar el monopoli comer-

cial de les Ameríques. Per aíxo va

decidir concentrar-lo a Sevilla í,
posteríorment, a Cadis. En

aquesta ciutat andalusa, diver-

sos vems de Palafrugell ja hi te-

nien des de la segona meitat del

segle XVIII casaoberta per parti-

cipar activament en el cornerc
colonial ameríca. Entre

aquests,coneguts amb

el sobrenom delgrup

de Palafrugell, que

també tenien lo-

cal a Guatemala,

hi havia Tomas

Prats i Miquel Ser-
ra Avel!í.

En eliminar-se el

mono poli de Cadis,

l'any 1778, els cata-

lans van tenir la possibi-

litat de comerciar sense

tants controls amb el mercat

americá. Pero també perque a

Catalunya hi havia uns exce-

dents productius, especialment

de vi i aiguardent i de productes

textils.

M

Les drassanes
Aixo va permetre que es crees-

sin drassanes per a la construc-

ció de vaixells i escoles de náu-

tica. Entre els anys 1812 i 1869

esvan arribar a construir a Llo-

ret de Mar un total de 130 vai-

Opulents fins
amb la mort
Paral-lelarnent a la construc-

ció de les sevescases,els

americanostambé encarrega-

ven el seu panteó familiar al

cementiri. Aixó ha perrnes la

presencia d'excellents mos-

tres d'art funerari catalá, [a
que els encárrecs esfeien a

artistes i escultors de primera

línia. Així, trobem arquitectes

i escultors com [osep Llimo-

na, [osep Puig i Cadafalch o

Bonaventura Conill fent

obres de primer ordre per a

aquesta nova classeenriqui-

da. Obres escultóriques de

gran qualitat artística es tro-

ben als cementiris de Cada-

qués, Sant Feliu de Guíxols,

Lloret de Mar -d'estil moder-

nista-, Arenys de Mar -cone-

gut per cementiri de Sinera
pel poema de Salvador Es-

priu- o Vilanova i la Geltrú. I

alguns van portar América

fins a la mort. Ésel cas de I'in-

dia PereColl. En morir, el 2

d'agost de 1918, a la seva

finca de Pals,el mas Gela-

bert, va disposar en el seu

testament que fos enterrat al

cementiri de Montjutc, a Bar-

celona, per poder

veure els vaixells

que venien

de Cuba.
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xells. Esva crear al mateix temps la població. De Sant Pere de Ri-

una marina mercant lloret~ca. bes, al Garraf, en van marxar

Aixo va permetre un' cometeque unes 400. persones entre 1789 i

va ajudar a enriquir la població • 1920. Pero.el rnunícípí va poder

de la Selva. EIsvaixells transpor- ~ ~irar endavant amb la producció

taven víns, olis teíxits, salo fari- de vi, que va convertir-se en un

na i tomaven amb fustes nobles, municipi quasi de monocultiu.
j

cotó, tabac, sucre o romo La principal destinació va ser

A Blanes, entre 1816 i 1875, es Cuba. A Begur, el 87% deis que

van fer més de 180 velers. També van emigrar aAmérica van finar a

van sorgír pilots i mariners. Es l'iIla caribenya. Molts palafruge-
\

creu que durant el segle XIX van llenes també van apostar per '
emigrar a América prop de 2.000 anar a Cuba, mentre que una bo-

blanencs. 1no es poden oblidar na parttambé van anar al'Argen-

les drassanes i l'escola de náutica tina. Aquestes dues mateixes

d'Arenys de Mar. En aquesta ciu- destinacions van ser les triades

tat del Maresme fondejaven pels emigrants de Cadaqués. EIs

anualment prop de 500 vaíxells, de Blanes es van establir en

que exporta ven molt la cerámica aquests dos paises, pero també a

de Breda. Puerto Rico.

Entre els pilots, cal destacar els Pero l'arribada no era tan dol-

germans Cibils Puig de Sant Feliu eacom un es podria esperar. La

de Guíxols, que van liderar una primera provaimportantilamés

poderosa alianca comercial, na- decisiva que hávia de passar

viliera imatrimonial que unia fa- qualsevol emigrant a les illes del

mílies catalanes emigrades a les Carib era la de la salut. Superar

principals ciutats americanes. El les febres en qualsevol de les se-

cap de la xarxa era ]aume Cibils ves modalitats era el visat inelu-

Puig. dible que s'exígía per poder pros-

Pero l'emigració, a vegades, va perar. Molts hi van deixar la pell

ser provocada per la mala situa- poc després de desembarcar. 1no

ció económica del país. A Begur, parlem deis soldats que van l!ui-

la davallada del sector del coral! i tar contra la independencia de

el cástíg de la vinya arran de la Cuba. Molts d'ells van morir o

fil-loxera van ser dues causesque emmalaltir greument, víctimes

van obligar molts dels veíns a del paludísme, la disenteria i al-

anar-se'n a Cuba. Van marxar tres complicacions derivades del

uns 500 begurencs, que re- clima i les condicions de vida.

presentaven a l'entom

d'una tercera part de

Escultura de Pere
Llimona feta per

encárrec d'un india
que es troba en un

panteó del
cementiri

alt-ernpordanes
de Cadaqués.

/ XARXA DE

MUNICIPIS

INDIANS

El museu de Lloret
L'any 2007 esva obrir a Lloret de

Mar el Museu del Mar a la casain-

diana de Can Garriga. El museu

explica exhaustivament els viat-

gesdeis catalans a les Ameriq ues.

Podem saber que la tradició i

l'ofíci aconseguíts en la navega-

ció de cabotatge va fer que, en

obrir-se les rutes oceániques, la

gent de Lloret es llancés a la mar

per arribar aAmérica. Tant ésaixí

que trobem famílies en les quals,

fins a quatre generacions, un o

més dels seus membres escul!en

les rutes de la mar.

De les drassanes lloretenques

en van sortir grans velers que du-

rant una seixantena d'anys van

ser el motor del gran desenvolu-

pament del municipi. De Catalu-



La pf ea de la
Vila de
Vilanova i la
Geltrú, que és
una replica de
la de la ciutat
cubana de
Matanzas i
queva
impulsar
l'indlá [osep
Tomas
Ventosa. I
ORIOL DURAN
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PereColl i Rigau era un india d'ori-

gen torroellenc que en tornar al

Baix Ernpordá, a finals del segle

XIX, va donar I'impuls definitiu del

retorn de l'arrós a Palsen adquirir

el mas Gelabert. No sensedificul-

tats, ja que el comte de Torroella

s'hi oposava cegament pel fet de

mantenir les aigües estanca-

des. Pero el seu carácter
emprenedor va fer-ho

possible. Com també

van fer-ho altres en la

indústria del suro, la in-

dústria del cotó -les in-

dianes-, la producció

de vi de cava. L'em-

presa més antiga

d'elaboració de cava

catala és caves Mont-

Ferrant, que va im-

pulsar Agustí Vilaret

l'any 1865 a Blanes,

després de passar 30

anys a lesAntilles.

Senseoblidar el tren.

Cal recordar que el

tren va funcionar pri-

mer a Cuba que no

pas a Catalunya.

Pero aItres van

apostar per crear les

sevesempreses en els

paises de destí, com

són els creadors deis

roms Bacardí o Brugal

o deis cigars havans

Partaqas, I no oblidem

el santantonienc Artur

Mundet a Mexic. Va ser

el creador del famós

tap de metall amb una

peca de suro a I'interior

-després s'hi va posar

plástic- i qué va llancar

al mercat el sidral Mun-

det, que és una gasosa

amb gust de poma. I en

aquest Nou Món, a part

de crear riquesa, també

van voler recordar els

seusorígens. D'aquí

sorgeixen els recone-

guts casalscatalans,

totes unes institu-

cions de referencia.

DOSSIER EL PODER INDIA

Caracter
emprenedor

E Rp o Rs U

CASA FUNDADA EN CUBA
31.~~c\01. EST!? 1862 70de
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nya a les Ameriques, les princi-

pals rutes unien la Costa Bráva, .
amb Mexic, el Carib, el Brasil,

l'Argentina o Xile.

El museu ofereix visites guia-

des programadesdiáriamentfins

al lS de setembre. Pero, a més,

permet gaudir d'una visita tea-

tralitzada que té lloc cada diven-

dres a les9 del vespre. En aquesta

visita teatralitzada s'explica la

biografia de ]osep Ball-llatines,

un jove lloretenc que amb

només 14anys esva embar-

car. La visita guiada d'una

hora de durada explica, a

través de la informació

recopilada de les cartes

que enviava als seus fa-

miliars, les histories vis-

cudes ala ciutat cubana

de Cienfuegos.

Fer fortuna
1 a América, una part

dels catalans emigrats

van arribar a fer fortu-

na. Fins i tot alguns van

crear la seva propia em-

presa, [a fos de rorn,

transports, llumins o ea-

nya de sucre. Fins i tot,

alguns van crear xarxes

en que implica ven els

seus parents en tot el

procés del negocio Al-

guns d'aquests negocis

encara persisteixen,

com podria ser La Flori-

dita, al bell mig de I'Ha-

vana. L'establiment ja
existía, pero dos llore-

tencs, Miquel Boadas i

Constantí Ríbalaigua, el

van convertir amb les se-

ves creacions de barman

en un deis locals més em-

blernátics del món, més

quan va ser mitificat per

l'escriptor nord-arnericá

Ernest Hemingway.

1 aquests pocs que van

aconseguir fer-se rics van

ajudar amb els seus capi-

tals a canviar i fer créixer

economicament Cata-

lunya. Van aprofitar les

seves riqueses per in-

vertir en borsa, per ad-

quirir solars, crear em-

preses,en el sector agrícola -vi-o

industrial=suro-, i invertir en el

futur del país. En resum, van aju-

'dar a modernitzar el país.

- : Un cas el trobem en el pilot i

comerciant Francesc Moreu Ra-

bassa.jdescendent d'un pagés de

Calella. Ell va fer una gran fortu-

na, i, en retornar a Catalunya, va

decidir invertir part del seu capí-
tal en accions íerroviáries en les

línies de'valencia i Saragossa.En

va perdre bona part arran de la

fallida de les empreses ferrovíá-
ríes, pero una altra part impor-

tant de la seva fortuna s'havia

quedat en la compra de tres cases

a l'Havana. Les casesli dona ven

una bona renda mensual amb els

seuslloguers.

Patrimoni urbanístic
Pero també van canviar la feso-

mia deis seus pobles amb el seu

patrimoni urbanístie. Van crear

els seuspalauets, amb una barre-

[a de corrents arquitectónics, del

barroc al modernisme tarda.

Una casa indiana no es defineix

per un estil concret, sinó pel fet

que el seu promotor o propietari

és india. A Begur, [a han detectat

una trentena de cases indianes,

moltes de les quals es troben al

llarg del carrer Bonaventura Car-

reras. Darrere les cases hi ha

aquells elements síngulars, com

són les galeries porticades i els

seus jardins o hortets.

Els primers edificis indians

que esdetecten estroben aTorre-

dernbarra, com és el cas de can

Gatell, que és de l'any 1780.

Aquest immoble és d'estil bar-

roe. Després ja en van apareixer

d'altres, d'estil modernísta, al

centre de la vila, on destaquen,

com a exponent del creixement

urbanístic, els edificis del carrer

d'Antoni Roig, aTorredembarra.

La concentració del patrimoni

arquitectónic india es veu en al-

tres municipis. Així es poden

destacar la placa Marcer i el car-

rer del Pi, a Sant Pere de Ribes; la

placa des Portitxó, a Cadaqués;

el passeig de Dintre i el carrer de

I'Esperanca, a Blanes, o el passeig

de les Palmeres, a Lloret de Mar.

O al districte de Sant Andreu
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Les havaneres
A.V.

Les havaneres, que formen

part del nostre repertori

musical, especialment alllarg

de la costa, ten en el seuorigen

a Cuba. Van ser els indíans,

com també els soldats i els

maríners, que van portar

aquest genere musical al final

del segle XIX, amb la perdua

de les coloníes d'ultramar, 1a

l'Estat espanyol va tenir un

cert hit alllarg del segle XX,

encara que a principi de la se-

gona meitat va comencar a

decaure. A Catalunya,més en

concret a la Costa Brava, l'ha-

vanera formava part deis

cants de taverna,com ho eren

també els valsets, sardanes,

polques i boleros.

de Calella, que és la més im-

portant de totes les que esfan

iesdesfan.

Tothom era conscient que

aquests dos fets han estat els

revulsius en aquest cant, dei-

xant la taverna i pujant a l'es-

cenari. A partír d'aquí, l'hava-

nera s'ha revitalitzat moltís-

sim, i també hi destaca la in-

corporació de peces en catala,

ja que origínáriament totes

eren en castella.

Per acabar de dignificar el

món de l'havanera esva crear

a Palafrugellla fundació pri-

vada Ernest Morató, que té

per objectius impulsar la in-

vestígacíó, catalogar el mate-

rial, conservar les peces, crear

un fons musical i, en un futur,

El grup cuba Gema 4 i Port-bo, a Palamós. / AV

Davant els canvis econo-

mícs, especialment amb l'ar-
ribada del turisme a la Costa

Brava, un grup d'arnants

d'aquest cant van decidir re-

cuperar-la. Era l'any 1966, a

Calella de Palafrugell, amb la

presentació del llibre Calella

dePalafrugell iles havaneresila
creació del grup Port-Bo, for-

mat per josep Xicoira, Carles

Mir iErnest Morató.

El grup esva crear per ame-

nitzar musicalment la pre-

sentació del llibre. Aquella

proposta espontánía va dei-

xar pas l'any següent a la reco-

neguda cantada d'havaneres

crear el Museu de I'Havanera.

La rumba
Un altre cant d'orígen cuba és

la rumba. En els seusorígens,

era una festa afrocaribenya o

rumba, que es feia als barra-

cons d'esclaus afrícans, i que

es va estendre entre la pobla-

ció de baix nivell social. La

rumba va arribar a l'Estat es-

panyol a través deis cantaores
flamencs i les tonadilleras que

actuaven a Cuba, adaptant-la

a les formes flamenques. A

Catalunya, la rumba va ad-

quirir variants urbanes pro-

pies deis gitanos catalans.

/
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de la ciutat de Barcelona. En

aquest antic poble, hi ha el barri

dels Indians -que sembla que va

sorgír amb la perdua de les coló-

nies de Cuba i Puerto Ríco-, on

apareixen molts carrers relacio-

nats amb América i fins i tot fan

una festa relacionada amb els

americanos. Sense oblidar el pa-

trimoni que trobem a les pobla-

cions tarragonines de l' Arboc,

Cambrils, Altafulla i el Vendrell

o les del Maresme, cam ara Mata-

ró, Vilassar de Mar, el Masnou o

Canet de Mar.

En general, les cases dels in-

dians, ja fossin de nova cons-

trucció o rehabilitacions de l'edi-

fici familiar, són austers, exter-

nament. La gran riquesa la tro-

bem en elsseusinteriors, en la se-

va intimitat, on destaquen -en-
cara que algunes aparei-

xen a les galeries porxa-

des- les pintures al fresc,

amb temes relacionats

amb el mar o América, o

els paviments, amb l'en-

rajolat de la Bisbal. Sense

oblidar tots els elements

complementaris, entre els

quals destaquen els mo-

bles, alguns de caoba cu-

bana, actualmentunafus-

ta desapareguda.

A la majoria de les grans

cases indianes apareix un

jardí o hort, que, junta-

ment amb el forn de pa i la

vinya, garantia l'abasta-

ment familiar. 1en aquest

espai extern també recardaven el

seu passat amerícá amb la plan-

tació d'especíesvegetals entre les

quals destaca sens dubte la pal-

mera, com espot veure a moltes

cases i passejos. Pero també van

portar les xicrandes, les buguen-

vil-lees o el tabac de [ardí, sense

oblidar el bellaombra, que ésl' ar-

bre oficial de l' Argentina i que es

troba a diferents punts de Cada-

qués, o el taronger de Louisiana,

que estroba al pare Sama de Vila-

nova i la Geltrú.

1no espot oblidar la placa de la

Vila, a Vilanova i la Geltrú, tam-

bé coneguda com l'Havana Xica.

Una placa porxada que va tirar

endavant l'americano Iosep To-

VII Fira
d'Indlans
a Begur
Lavila de Begur, com fan al-

tres municipis, recorda el

seu passat india amb una fi-

ra. La de Begur té lIoc

aquest proper divendres i

tot el cap de setmana. Lafi-

ra, que arriba a la setena

edició, esta dedicat engua-

ny al mon de I'havanera.

Peraixó, dins de la progra-

mació d'aquesta edició, hi

ha previst una conferencia

sobre la música de I'hava-

nera, a cárrec del composi-

tor [osep Bastons i I'escrip-

tor Xavier Febrés; cantades

d'havaneres amb els grups

Bergantí i ElsCremats, i una

exposició, a cárrec de la

Fundació Ernest Morató.

Pero la fira, on destaca el

/

mas Ventosa Soler, que havia fet

fortuna amb els teixits. Ventosa

vi impulsar al seu poble natal

una placa igual que la de la ciutat

cubana de Matanzas.d'on ell ha-

via estat alcalde. Per aixó, a les

dues places hi ha una escultura

d'ell, que inicialment es troba-

ven a les entrades de les escoles

gratuttes que va promoure l'in-

diá a les dues poblacions.

1també hi ha alguns elements

potser no tan atractius, pero que

expliquen aquest llegat india,

com són els norais que hi ha Ca-

daqués, dins el patrimoni marí-

timo

Obres beneflques
No podem oblidar, a part de la

contribució urbanística i arqui-
tectónica deis indians, la seva

Imatge de la Fira d'lndians de Begur de I'any passat. I LLUís SERRAT

mercat de productes d'ul-

tramar i mostra d'oficis,

també incarpora enguany

altres novetats. Entre aques-

tes hi ha el taller de coctele-

ria, el tastet de xocolata o

I'animació musical amb una

pianola americana de 1918.

1 tot dins una ambientació

de l'epoca i amb esquetxos

teatralitzats pels carrers

amb el grup EsQuinze, a

part de poder visitar ellle-

gat patrimonial. Enaquesta

edició s'ha programat po-

der visitar la casa indiana de

can Pallí, on, a més, hi hau-

rá una exposició d'imatges.
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implicació en la millora de les

condicions de vida deis seuscon-

vilatans, ja fossin escales, asils,

hospitals, teatres, entitats socials

o casinos culturals. Unes obres

benefiques que encara avui dia

donen un servei a la comunitat.

Un bon exemple d'aquest al-

truisme el trobem en la persona

d' Antoni Roig, de Torredembar-

ra, on té dedicat un carrer, Roig

va crear un patronat per gestio-

nar una escola al seu poble na-

diu. L'escala va entrar en servei el

1886. El patronat es feia cartee

del material escolar dels alum-

nes, del sou dels mestres i també

pagaya un dot a les noies casado-

res de la vila. Una tradició que a

dia d'avui encara esconserva. Pe-

ro, per contra, Roig va demanar,

en el seutestament,serenterrat a

l'entrada del cementiri de la po-

blació. Un rumor ho relaciona

amb un desgreuge per la seva

mala ,¡Consciencia del que havia

feta Cuba.

Un altre cas d'altruisme el tro-

bem en la persona dejosepTor-

resjonarna, que va ferfortuna als

Estats Urüts amb la indústria su-

rotapera. Torres jonama va assu-

mir, als anys vint del segle XX, el

cost d'unes escoles a Palafrugell,

pero també a Pals i a Mont-ras.

Unes escales que segueixen el

projecte de les escales d' Ameri-

ea, on destaca el fet que, per pri-

mer cop, apareixen uns centres

educatius amb lavabos a l'inte-

rior. Altres obres benefiques in-

dianes són el col-Iegi Sama de Vi-

lanova i la Geltrú, el col-Iegt Bla-

nense de Blanes, el Casino Cul-

tural de Begur, l'hospital de Sant

jaume de Blanes, la germandat

Mundet de Sant Antoni de Ca-

longe, l'hospital de Lloret de Mar

o l'hospital Xifré d' Arenys de
Mar.

Pero també van contribuir a

l'edificació o la rehabilitació

d'edificis religiosos. EIs indians

van assumir el cost de les cúpules

de l'església parroquial de Sant

Roma de Lloret de Mar. A Vilano-

va i la Geltrú van participar en

l'ermita de Sant Cristófor, l'es-

glésia de la Immaculada i en la

capella del Sant Crist del cemen-

tiri municipal. Altres aporta-

cions deis americanos les troben a

a la parroquia de Santa Maria de

Blanes, l'ermita de la masia de

can jover, que esta dedicada a la

Verge del Coure -d'origen cuba-

deSant Perede Ribes i l'ermita de

Sant Ramon de Begur.

L' esclavitud
Un altruisme que alguns han

volgut veure com la manera de

demanar perdó pel seu enriqui-

ment amb el tráfic d'esclaus

d' África. No podem oblidar que

práctícament tots els sectors de

I'ecanomia cubana feien servir

esclaus: ingenis, indústria sucre-

ra o tabaquera i servei domes tic.



Esdiu queentre 1789i 1820,em-
barcacions catalanesvan trans-
portar a les Antilles un total de
30.696esclaus.

Entreelsnegrersconegutsapa-
reix la família Roig de Sant Pere
deRibes.Altresnoms relacionats
amb el tráfic d'esclaussón]osep
Baróde Canet de Mar, ]osep Vi-
dal de Sant Feliu de Llobregat,
PauSamadeVilanova i la Geltrú
i FrancescMartí deBarcelona.

FrancescMartí Torrens, cone-
gut per Panxo, va arribar a Cuba
el 1810, senseres.Va comencar
de pescador,va fer alguns nego-
cis, pero acabavasempre mala-
mento1va tornar a la pesca,pero
va derivar cap al contraban i, al
final, el tráfic d'esclaus-ja fossin
negres, xinesos o indis ameri-
cans-, que donava uns altíssims
beneficis. Va morir a l'Havana
als 80 anys deixant una fortuna
considerable.Esdiu que la fortu-
na que va deixar era similar a la
quepodien tenir elsducsdeMe-
dinaceli, els més destacats de
l'aristocráciaespanyola.

Patrimoni artístic
Arnés, l'indiá esva convertir en
mecenesd'artoElmercatamericá
va representar una oportunitat
per als pintor s catalans,desdel
realismefins al modernisme. Les
col-leccions d'art catalá tenen
avui dia molta presenciaadiver-
sos museus i pinacoteques del
nou continent. Un bon exemple
espot veure al Museu Nacional
deBellesArtsdeCuba,on escon-
servenobresdeRamonMartí Al-
sina, Mariá Fortuny, EliseuMei-
frén, Santiago Rusiñol, Ramon
Casas, Hermenegild Anglada-
Camarasao] oaquim Mir.

Entre els artistes catalans, cal
destacar Ramon Casas,pel fet
que era fill d'un india de Torre-
dembarra, Ramon CasasGatell.
Lasevamare, ElisaCarbó,erafi-
lla de la burgesiacatalana. Car-
bó, enla sevaobra,faun retrat fi-
del de la societat de I'epoca. Els
indians, en retornar enriquits, es
van emmarcaren la burgesiaca-
talana del momento1la sevahis-
toria també va ser captada pels
artistesi escriptorsdelmomento
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la 0xarx~'lfejmmlclpls i'ndians
t

Cadaqués

Begur
Palafrugell

Calonge
Sant Feliu de
Guíxols

Municipis indians en xarxa
da dels altres municipis cata-
lansquetenen un llegat india,
sense oblidar els munícípís

americans amb qui compar-
teixen un mateix passat.

A.V.

Municipis catalans amb
unfort llegat india jafa

tempsquetreballen enla recu-
peraciódetot aquestpatrimo-
ni moble i immoble. 1 un
d'aquests, Begur, va apostar
per unir tota aquestatascafei-
xuga de recuperar tot aquest
passat india a Catalunya. 1
d'aquí va sortir la Xarxa
de Munícípis Indians,
que es va constituir ofi-
cialment el18 dejuliol de
2008, al Saló del Vigata
del PalauMoja de Barce-
lona. Elsmunícípís adhe-
rits a la xarxa, actual-
ment, sónArenysdeMar,
Begur,Blanes,Cadaqués,
Calonge, Lloret de Mar,
Palafrugell, Sant Feliu de
Guíxols, Sant Perede Ri-
bes,Torredembarrai Vilanova
ila Geltrú.

La Xarxa de Municipis In-
dians estaconsideradauna as-
sociació cultural sense ánim
delucre. 1estaobertaa l'entra-

Cultura i turisme
La finalitat principal que s'ha
marcat aquesta associacióde
munícípís ésesdevenir un ins-

XARXA DE MUNlelPIS

INDIANS
trument básicde cooperaciói
col-laboració permanent per
desenvolupar un projecte co-
mú: redescobrirl'herencía que
ens van deixar els nostres
avantpassatsamericanos. Així,

l'entitat intermunicipal es
marca dos grans objectius. El
primer ésaprofundir, conser-
var i difondre el patrimoni re-
lacionat amb els indians dins
d'una relació d'intercanvi i
promoció conjunta. Des de
l'any passatja s'estatreballant
en la confecció d'un inventari
delpatrimoni indiá. Finsaraja

han enregistratun cente-
nar d'immobles relacio-
nats amb els indians en
els 11 municipis. També
s'han proposat generar
una serie d'exposicions
temátiques itinerants i la
creaciódelapaginaweb.
L'altre gran objectiu que
s'ha marcat la xarxa és
convertir elllegat en una
oferta turística. Unaapos-
ta méspel turisme cultu-

ral i patrimonial, que sigui al-
ternativa al desol i platja i aju-
di adesestacionalitzarl'activi-
tato En aquesta línia hi ha la
idea de crearuna ruta dels in-
dians.
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