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1. Can Bassa
L'antiga casa Bassa Rocas acull el 
Centre Social i Cultural de Llofriu, 
amb espais dedicats als 
americanos de Palafrugell. Joan 
Bassa i la seva esposa Irene 
Rocas la varen construir amb les 
rendes de Cuba. A l'interior es 
conserven grafitis de dibuixos i 
textos com “Adéu Catalunya” i 
“Adéu Llofriu”. Per visites cal 
adreçar-se a l'Oficina de Turisme. 
Carrer d'Irene Rocas, 1. Llofriu.

6. Hospital Municipal
L'Hospital Municipal va ser el destí 
d'importants llegats per part dels 
americanos de Palafrugell. L'edifici i la 
capella annexa dels Dolors daten del 
segle XVIII i sempre han acollit serveis 
socials relacionats amb la sanitat, la 
beneficència i l'ensenyament. 
Carrer de la Font, 1-3.

3. Casa Josep Pla
A aquesta casa hi vivia de jove 
l'escriptor Josep Pla. La 
família va rebre l'ajut de 
l'oncle americano Esteve 
Casadevall, que havia fet 
fortuna a Cuba amb el tabac. 
Restaurant Pa i Raïm. 
Carrer de Torres Jonama, 56.
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9. Port Bo
La platja de Port Bo va ser port natural de 
Palafrugell i punt de partida de l'aventura 
americana. Avui conserva el traçat original dels 
carrers i els blancs edificis porxats en primera 
línia de mar, i cada primer dissabte de juliol, 
rememora aquells temps amb la coneguda 
Cantada d'Havaneres de Calella.

10. Passeig del Canadell
Entre els promotors dels primers xalets del passeig del Canadell 
trobem un nombre significatiu de famílies d'americanos. La casa 
que fa cantonada amb el carrer de Josep Mara Prim i Guytó era la 

d'Esteve Casadevall, l'oncle americano de Josep Pla. Calella.

11. Santuari de Sant Sebastià i Far
L'americano Joan Rocas i Romaguera va finançar les 
taules de marbre de l'hostatgeria, que té un bonic 
pati interior i una impressionant balconada a 167 m 
sobre el mar. A l'ermita s'hi conserven també exvots 
de vaixella. 
Muntanya de Sant Sebastià, Llafranc.

5. Església 
Parroquial de 
Sant Martí
La principal deixa americana 
a la parròquia es deu a 
l'americano de Guatemala 
Martí Serra i Avellí: l'altar de 
plata -que s'exposa en 
dates assenyalades- uns 
objectes litúrgics, i les 
reformes del s. XVIII a la 
façana. Per visites 
concertades i de grups cal 
adreçar-se a la parròquia. 
Plaça de l'Església, 1.

4. Can Ferriol
La família d'americanos de Can Ferriol tenia negocis a l'Havana. 

Gràcies a la prosperitat ultramarina l'any 1903 van canviar la 
façana de la seva casa pairal per una de modernista a càrrec 

del constructor Fèlix Mundet. 
Carrer dels Valls, 11.

2. Casa de 
l'Americano Rocas

Joan Rocas i Romaguera (1843-1928), 
americano nascut a cal Marxant de Llofriu, 

va fer fortuna a Cuba amb una bodega o 
botiga de queviures i va ser membre dels 

Voluntarios que lluitaven contra els criolls 
independents.

7. Escola Torres I Jonama
Josep Torres i Jonama va portar dels 

Estats Units els plànols de l'escola de 
Palafrugell: un edifici amb grans patis, 

passadissos i finestrals, inserit dins 
un parc públic ple de passejos i fonts. 

L'escola es va inaugurar l'any 1925. A 
més, Torres va finançar les escoles de 

Pals, Mont-ras i Regencós.
Camí Fondo, 35.
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8. Església de 
Sant Pere de Calella

Sant Pere Pescador de Calella va ser 
l'obra benèfica més important de la 

criolla Dorotea de Chopitea a 
Palafrugell. Amb altres patricis va 
finançar el temple (1887), la casa 

rectoral, i un sou pel capellà de 60 
pessetes al mes, tot llegant al bisbat de 

Girona per atendre'l 22.500 pessetes.
 Plaça de l'Església, 6. Calella.



Encara avui en dia es poden veure a 
Palafrugell i voltants les plaques de carrer que 
homenatgen alguns d'aquells homes i dones 
que van voler compartir amb els seus 
convilatans part de les fortunes aconseguides a 
ultramar. La ruta destaca aquests escenaris i 
d'altres per rellegir un emotiu full de la història 
del cor del Baix Empordà. L'important llegat dels 
americanos que Palafrugell i els seus nuclis de 
Llofriu, Calella i Llafranc van anar rebent entre 
els segles XVIII i XX, tenia finalitats 
filantròpiques d'ajut als ancians -asils i 
hospitals-, als nens -escoles- i a les ànimes de 
tots plegats -l'església. A diferència d'altres 
municipis, la procedència dels americanos de 
Palafrugell és molt variada ja que aquests van 
fer fortuna a països com Cuba, Argentina, 
Guatemala, Xile o els Estats Units, especialment 
a Nova York.

Un Itinerari Cultural del Consell d'Europa és un 
projecte de cooperació en l'àmbit del patrimoni 
cultural, educatiu i turístic d'Europa, orientat a 
l'elaboració i promoció d'un o diversos itineraris 
basats en una ruta històrica, un concepte 
cultural, una figura o fenomen amb una 
importància transnacional i significat per a 
l'enteniment i el respecte dels valors comuns 
europeus. Pot ser una ruta física o una xarxa 
d'enclavaments patrimonials. Un total de 33 
Itineraris culturals, dedicats a diversos temes 
del patrimoni cultural (arquitectura, art, 
prehistòria, personatges històrics, rutes 
religioses, cultures tradicionals...) posseeixen 
actualment aquest esment del Consell d'Europa.

ITINERARI CULTURAL DEL 
CONSELL D'EUROPA

La Xarxa de Municipis Indians neix amb la 
finalitat d'investigar, identificar i difondre el 

patrimoni material i immaterial dels indians a 
Catalunya. Amb aquest propòsit oferim un seguit 
de rutes que podreu dur a terme a cadascun dels 

municipis que integren aquesta entitat.

A més, volem desenvolupar un projecte comú, que 
permeti crear instruments que impulsin el 

coneixement de la història i cultura compartida 
entre els municipis; i amb el continent americà. I 
que ajudi a contribuir a la recuperació, conservació 

i difusió del llegat indià dels municipis que 
integren la Xarxa.

Formen part de la Xarxa els municipis catalans 
amb tradició indiana i que compleixin els següents 

requisits mínims: que existeixi justificació 
històrica, presència d’elements materials i 

capacitat d’organització del municipi.

Formen part de la Xarxa els següents municipis:
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