
A PEU PEL PATRIMONI

FITXA TÈCNICA

Punt de sortida: 
Sanatori Sant Joan de Déu

Punt d’arribada: 
Església de Sant Pere

Dificultat: Baixa
Distància total: 1 km

Durada aprox.:
20 minuts

Es recomana fer la ruta amb calçat 
adequat, protecció solar i aigua

El nucli de la Platja de Calafell

SANATORI DE SANT JOAN DE DÉU confraria

casa barral

DESCRIPCIÓ

Iniciem l’itinerari davant la façana maríti-
ma de l’antic Sanatori de Sant Joan de Déu 
de Calafell, hospital antituberculós inaugu-
rat per Alfons XIII l’any 1929. La proximitat 
amb el Sanatori va propiciar la vinculació 
amb la gent de la Platja de Calafell.

Comencem a caminar en direcció a lle-
vant fins a la carrerada d’en Ralet per entrar  
al terme municipal de Calafell. Passem per 
davant de dues de les tres botigues de pes-
cadors que encara es conserven al terme, 
convertides en l’actualitat en empreses de 
restauració.

Seguim pel Passeig Marítim de Sant Joan 
de Déu i arribem a la Casa Barral, la tercera 
botiga de pescadors que es conserva a Cala-
fell. La reconeixerem pel seu balcó de fusta. 
Va ser casa d’estiueig del poeta, escriptor i 

editor Carlos Barral. Continuem caminant 
pel passeig i arribem fins al Bot Salvavides, 
adquirit l’any 1920 per auxiliar els mariners 
en cas de naufragi i ubicat en l’actualitat al 
costat de l’antiga Confraria de Pescadors. 
Aquest edifici ha esdevingut un Centre 
d’Interpretació del Calafell Pescador. 

A unes pases de distància, quan el passeig 
creua el carrer de Mallorca, trobem el Mo-
nument al Pescador, obra de l’escultor Fran-
cesc Carulla erigit l’any 1986 per homena-
tjar la comunitat marinera de Calafell.

Seguim pel passeig i arribem on estava si-
tuada la caseta original del Bot Salvavides, 
a la cantonada de del passeig Marítim de 
Sant Joan de Déu amb el carrer Montserrat. 
Aquesta caseta va ser condició indispensable 
per tal que es pogués adquirir el Bot.

Enfilem el carrer Montserrat i a uns pocs 
metres, després de creuar el carrer de Vila-
mar, trobem a mà dreta l’Església de Sant 
Pere, patró dels pescadors. El carrer de 
Vilamar deu el seu nom a les Colònies de 
Vilamar, les quals van suposar una experièn-
cia pedagògica precursora. Impulsades per 
l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 
1922 i 1939, es van situar a la zona coneguda 
amb el nom dels pins del Llagostera, indret 
on s’ha erigit l’escultura de bronze “Nens de 
la República”.

NO ET POTS PERDRE
Les escultures del passeig de Sant Joan 
de Déu, realitzades per l’artista Fina 
Oliver el 2015.

https://www.diaridetarragona.com/costa/Calafell-La-defensa-que-quedo-bajo-la-calle-20190210-0025.html


MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: 
Tel. 977 69 46 83 -  607 278 932 

calafellhistoric@calafell.org
www.calafellhistoric.org   #PATRIMONICALAFELL

Clica aquí, o sequeix aquest 
QR per a veure el capítol 
del programa “Píndoles 
d’Història” de Calafell.TV 
sobre “Les Colònies Vilamar”.

“Cuando los niños se ‘auto-
gobernaron’ en Calafell”
Clica aquí, o sequeix aquest 
QR per a llegir l’article a
Diari de Tarragona.
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1.- Sanatori de Sant Joan de Déu
2.- Casa Barral
3.- Confraria i Bot Salvavides
4.- Església de Sant Pere

bot salvavides colònies vilamar
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https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2019/04/un-modul-de-transmissions-de-lexercit.html
https://www.youtube.com/watch?v=-PuHDZ4tEGA

