Gaudeix d’avantatges amb aquests cupons

Fira del
Vapor de
Sant Vicenç
de Castellet
Obsequi. Lloc de
recollida: punt
d’informació OAC, a la plaça de
l’Ajuntament.

Diada
Modernista
“Escenes
d’Estiueig” de
Cardedeu
Accés gratuït a la
Ruta Raspall. Cal
reserva prèvia.

Fira Modernista
de Barcelona

Punts de llibre amb
il·lustracions del
patrimoni industrial i
modernista de Terrassa.
Lloc de recollida: parada
de Terrassa de la Fira de
Ciutats Modernistes.

Obsequi (fins a esgotar-ne
les existències) i un 10 % de
descompte si compres una
de les nostres publicacions.
Lloc de recollida: parada de
la Ruta del Modernisme de
Barcelona.

Jornades
Modernistes de
l’Ametlla del
Vallès
Obsequi modernista.
Lloc de recollida: sala
Carles Sindreu.

Jornades
Modernistes
de la Garriga
Ofertes per a
balnearis i espais
singulars.

Trobaràs tota la informació de les fires a:

Número 2 - Abril-desembre 2022

Benvinguts a les fires
modernistes!

G

Fira
Modernista de
Canet de Mar
Obsequi. Lloc de
recollida: Oficina
de Turisme.

Embarrats de
Sant Joan de
Vilatorrada
Lliurament d’una bossa
de roba de temàtica
modernista “Embarrats”.
Lloc de recollida: punt
d’informació de la fira.

https://blog.barcelonaesmoltmes.cat/modernisme

audí, Puig i Cadafalch, Domènech
i Montaner, Casas, Llimona, Jujol,
Muncunill, Raspall... Podem
resseguir l’empremta del Modernisme des de la capital catalana fins a les
muntanyes del Berguedà, des de les poblacions de la costa fins a les de terra endins,
visitant residències familiars o recintes industrials, apreciant petits detalls d’arts aplicades
o gaudint d’impressionants infraestructures.
Sens dubte, el Modernisme, a Barcelona, és
molt més!
Una manera ben divertida de comprovar-ho
és assistint a les celebracions que diferents
municipis organitzen al llarg d’aquests mesos i
que recuperen el vestuari, els oficis, els vehicles
i els costums d’aquella època en un ambient
lúdic i festiu que atrau un gran nombre de
visitants.
Podràs participar-hi si t’acostes a qualsevol
d’aquests esdeveniments que omplen de color
la temporada modernista a diferents pobles i
ciutats de les comarques de Barcelona. Això
sí, hauràs de venir-hi vestit d´època! T’hi
esperem!

Terrassa Turisme

Obsequi. Lloc de
recollida: Museu d’Art
de Cerdanyola.

dora concepció de l’espai i de la llum. Declarat
Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1984,
l’edifici, en qualitat d’obra de joventut, conté
l’essència de l’obra posterior de Gaudí i és
imprescindible per entendre la seva arquitectura.
Descobreix aquesta joia arquitectònica i gaudeix
d’una de les millors vistes de Barcelona.
www.palauguell.cat

Diputació de Barcelona

El Palau Güell (1886-1890) és un dels primers
encàrrecs importants que va rebre Gaudí a
l’inici de la seva carrera. Eusebi Güell (industrial, polític i mecenes) va voler que Gaudí
li construís aquest peculiar palau urbà com
a ampliació de la casa familiar que tenia a la
Rambla de Barcelona.
El Palau Güell és un magnífic exemple de
l’arquitectura domèstica en el context del
Modernisme que destaca per la seva innova-

Fira Modernista
de Terrassa

El Turista
Modernista
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El Palau
Güell

Festa
Modernista del
Roser de Maig
de Cerdanyola
del Vallès

Diada Modernista
“Escenes d’Estiueig”

28 i 29 de maig, Sant Vicenç de Castellet

Un cap de setmana en què tota la ciutat torna a
viure l’esplendor modernista de finals del segle
xix i principis del xx. Recreacions d’època,
fira d’artesania, oficis antics, fira d’alimentació
artesana, gastronomia, música, balls, teatre,
visites guiades, tallers i espectacles infantils, i un
programa d’activitats variat converteixen la Fira
Modernista en la gran festa anual del Modernisme a Catalunya. Enguany l’edició estarà
dedicada a la universitat, coincidint amb el 120è
aniversari de la col·locació de la primera pedra
del Palau d’Indústries.

Fira Modernista

6, 7 i 8 maig, Terrassa

Fira Modernista

Museu d’Art de Cerdanyola

27, 28 i 29 de maig, Barcelona
Gaudeix d’aquesta fira que s’organitza des del
2005 i que et proposa un munt d’activitats des
d’un vessant lúdic i cultural. Xerrades, tallers,
titelles, gegants, espectacles, cotxes antics, itineraris culturals, parades de municipis i entitats
relacionades amb el Modernisme, entre d’altres,
per mostrar i donar a conèixer aquest moviment
amb l’objectiu de preservar tot aquest llegat
que cada dia envolta el paisatge de Barcelona,
convençuts que conèixer-lo és estimar-lo.

Després de tretze edicions, la Fira Modernista de
Canet de Mar s’ha consolidat com un referent
del calendari firal català. Compta amb diferents
espais per als visitants i més de cinquanta activitats d’animació. També s’hi ofereixen diferents
rutes guiades per descobrir tot el patrimoni
modernista del municipi: el castell de Santa
Florentina, la Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner... A més, podràs “tastar” el Modernisme amb els menús modernistes de diversos
restaurants del municipi.

7, 8 i 9 d’octubre, La Garriga

28 i 29 de maig, l’Ametlla del Vallès
L’Ametlla del Vallès se suma enguany al Modernisme en la seva versió més realista. Emergiran
oficis per les zones comercials i el nucli urbà de
la vila; s’oferirà la pràctica dels esports més representatius i amb més història del municipi i tallers
i desfilades de costura, entre d’altres.

Embarrats

Jornades Modernistes

Jornades Modernistes

Associació La Colònia Modernista

Reviu els elements de la vida de la Colònia
Güell de cent anys enrere. Per mitjà del mètode
d’història viva, gaudiràs de teatralitzacions al
carrer i altres activitats culturals en un context
festiu i en el marc arquitectònic de la Colònia
Güell.

17, 18 i 19 de setembre, Canet de Mar

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Quan arriba la Festa Major del Roser de Maig,
el centre de la població recupera un dels seus
senyals d’identitat i Cerdanyola fa olor de
Modernisme, alhora que dona el tret de sortida
del calendari de fires i festes modernistes de
la província de Barcelona. Viatja al passat i
gaudeix de les nombroses activitats que trobaràs
en aquest municipi que va ser un dels llocs d’estiueig predilectes de la burgesia.

Festa del Modernisme
de la Colònia Güell
14, 15 i 16 d’octubre,
Santa Coloma de Cervelló

Ajuntament de Cardedeu

30 d’abril i 1 de maig,
Cerdanyola del Vallès

Turisme Canet

Fira Modernista

El primer diumenge d’octubre, Cardedeu es
vesteix per acomiadar l’estiu amb un viatge en
el temps fins al Cardedeu del 1900 i descobrir
com passaven l’estiu les famílies barcelonines
que s’havien construït grans torres per estiuejar
a la vila. Un matí amb activitats a la plaça de
Sant Joan, un itinerari teatralitzat i música al
Cardedeu modernista.

Turisme La Garriga

Festa Modernista
del Roser de Maig

2 d’octubre, Cardedeu

Sant Vicenç de Castellet, al Bages, programa un
certamen de recreació històrica que homenatja
el període en què l’arribada del ferrocarril, l’inici
de la indústria tèxtil i el so dels picapedrers al
municipi van deixar enrere una societat tradicionalment agrícola a finals del segle XIX. Els
carrers i les places del nucli urbà es transformaran per recordar un període històric excepcional a partir dels espectacles i les recreacions
històriques, els jocs tradicionals, el ball d’envelat,
el mercat d’artesans, la mostra d’oficis, l’exposició
de vehicles antics i les cercaviles i els vermuts
musicals, entre altres atractius.

Jornades dedicades al Modernisme i al
fenomen de l’estiueig per entendre quin paper
han tingut en el desenvolupament actual. A
partir de diferents de tallers, xerrades, representacions teatralitzades, jocs de descoberta i
portes obertes en espais singulars, podràs apropar-te al Modernisme de la Garriga i entendre
què ha significat per al municipi i per al país.

21, 22 i 23 d’octubre,
Sant Joan de Vilatorrada
Mercat de pagès, fira artesana, visites nocturnes
teatralitzades a fàbriques, espectacles de
l’època, música, oficis i escenes de la vida quotidiana de principis del segle XX d’un poble
de la Catalunya central en plena febre tèxtil.
Sant Joan de Vilatorrada t’espera per gaudir,
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Fira del Vapor

