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La gran festa del modernisme, a Catalunya, és la Fira Modernista de Terrassa, que
enguany arriba a la seva XVII edició, amb un especial accent sobre el món del
cinema sense oblidar els importants elements patrimonials de l’època que es
conserven a la ciutat.
Cada primavera, la Fira Modernista ens convida a endinsar-nos en el món del
modernisme: els sabors i la gastronomia de la seva cuina, el patrimoni, la música, les
arts plàstiques, l’arquitectura… Sempre, per descomptat, sense oblidar el seu
context social, laboral, polític, econòmic, cultural, que explica moltes coses del
present en el qual vivim, més d’un segle després. La Fira ens porta a fer un viatge en
el temps, cap a la Terrassa i la Catalunya de finals del segle XIX i principis del XX,
per redescobrir en el nostre paisatge urbà les empremtes d’una època marcada per
la indústria, per la cultura i per una extraordinària voluntat de progrés.
Gràcies a la participació i al compromís de moltíssimes entitats i associacions, que
són la clau de l’èxit de la Fira Modernista, gaudirem d’un cap de setmana festiu,
cultural, turístic i comercial, que atrau milers de visitants d’arreu del país i que ens
permet reviure les nostres arrels comunes, al mateix temps que compartim una
vocació de futur, de ciutat i de país.

Alfredo Vega
Alcalde de Terrassa
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DISSABTE 27 D’ABRIL
PER LA TARDA:
Càsting Previ Desfilada modernista de diumenge 12 de maig. CDMT (Centre de
Documentació i Museu Tèxtil). 17h. Disseminada
Us informem que aquest any hem canviat el sistema de selecció de vestits per a la
desfilada que el Museu Tèxtil organitzarà el diumenge 12 de maig, dins la Fira
Modernista de Terrassa. A causa de l’increment en la participació dels darrers anys, a
la propera edició s’establiran uns criteris per tal d’optimitzar la feina del personal del
museu i també per garantir que els vestits que desfilin siguin adequats a l’època en
la que s’inspiren, tant en la línia com en els teixits i els complements.
Per aquest motiu totes les persones que vulgueu participar a la desfilada passareu
un càsting que tindrà lloc al museu, el dissabte 27 d’abril, de les 17:00 a les 19:00h.
Haureu de venir amb el vestit acabat, així com els complements i les joies que
vulgueu portar el dia de la desfilada. Per participar en aquest càsting, si us plau,
envieu un correu amb l’assumpte “Càsting” amb el vostre nom, cognoms, telèfon i un
correu electrònic de contacte a: inscripcions@cdmt.cat.
D’aquesta manera podrem veure en directe tots els vestits, prendrem notes dels
detalls i us farem fotografies. Gràcies a això podrem establir uns criteris més fiables
a l’hora de fer la selecció i també descriure millor els conjunts per a la persona que
farà de speaker.
La desfilada d’aquest any estarà limitada a un màxim de 35 participants, i les
persones que siguin seleccionades s’han de comprometre a no variar la forma ni
l’estructura del conjunt, tant del vestit com dels complements o joies que portin el dia
del càsting.
Per a més informació contacteu amb: conservacio@cdmt.cat (Mercè López).

DISSABTE 4 DE MAIG
Exposició Concurs Fotogràfic de la Fira Modernista de Terrassa. Rambla
d’Ègara. A2
Del 4 al 30 de maig a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa,
trobareu l’Exposició "Fotografies premiades al X, XI i XII concurs de fotografia de la
Fira Modernista"
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DIJOUS 9 DE MAIG
PER LA TARDA:
Inauguració exposició: "Terrassa. El cinema en imatges". A l'antic magatzem
Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella). 19’00h. A7.
A l'antic magatzem Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella), inaugurem una exposició
de fotografies que il·lustren més de 100 anys d'història del cinema a Terrassa. Inclou
espais i sales de projecció, els escenaris de la ciutat que han estat protagonistes de
rodatges de pel·lícules i els personatges locals, tan professionals com amateurs,
vinculats al setè art. Exposició del 9 al 31 de maig

DIVENDRES 10 DE MAIG
TOT EL DIA:
Circ Raluy Legacy, Tot el dia. Plaça Nova. A5.
De la mà d'en Lluís Raluy arriba a la nostra ciutat, un cop més, el circ per a
sorprendre a tothom amb la seva màgia llegendària. Veniu i gaudiu de l'essència de
l’art del circ en viu... Veniu i gaudiu de l’espectacle centenari d’una família de
generacions dedicades a fer feliç a grans i petits... Benvinguts al CIRC RALUY
LEGACY!
Del 29 d’abril al 12 de maig.
*Dijous: Dia de l'espectador
*Venta
d'entrades:
A
les
taquilles
del
circ.
També
a
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/
L'Audio-signo-guia de la Masia Freixa. Parc Sant Jordi. Tot el dia. A3
Amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva
puguin fer la visita a aquest edifici modernista de forma autònoma. En català,
castellà i anglès.
PER LA TARDA:
Conferència «Arqueologia del Cinema». Escola Industrial (EET-UPC) 18’00h. A6
*Servei d'Universitats. 1er Visita Guiada.2n Confe / Xerrada a edif. Universitat Sobre
Cinema.
Organitza: Servei d'innovació i Universitat
Arqueologia del cinema
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La senyoreta White Mary és una misteriosa cineasta que ve directament de l’Amèrica
de principis del segle XX per parlar de l’origen de la màquina dels somnis.

Al seu laboratori de West Orange, Nueva Jersey, Thomas Alva Edison va crear el
primer estudi cinematogràfic. La conferenciant, anomenada White Mary (com a sàtira
de la Black Maria, aquest primer estudi de cinema creat el 1893), explicarà el que
s’ha anomenat precinema o prehistòria del cinema.
Des de la llanterna màgica de Kircher, les primeres joguines òptiques i els artificis de
showmans i mags il·lusionistes, l’invent de Louis Lumière engegarà una revolució
perceptiva de la realitat que transcendirà l’art de la paraula mitjançant l’impacte de
les imatges en moviment a l’inconscient. Una vetllada agradable per a ments
curioses i entusiastes del setè art.
Conferència a càrrec de: María Hernández, doctora i investigadora interdisciplinar.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: terrassauniversistat@terrassa.cat o al 93
736 30 23
Dia i hora: 10 de maig a les 18h.
Lloc: Sala d'actes, edifici històric de l'ESEIAAT, Colom, 1
En acabar la conferència es farà una visita guiada a l'Escola Industrial
Dia i hora: 10 de maig a les 19:30h
Organitza: Servei d’Innovació i Universitat. Ajuntament de Terrassa.
Lloc: Davant l'Escola Industrial, carrer Colom, 1
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: terrassauniversistat@terrassa.cat o al 93
736 30 23 Data límit inscripció: 8 de maig
V Edició Pedalada Modernista. Casa Baumann. 19’30h. A6
Us convidem a tots a participar a la V edició de la pedalada modernista!! Una
pedalada lúdica, oberta a tota la gent que estigui interessada, on els amants del
modernisme i de les bicicletes gaudiran, ja que Recorrerà edificis històrics
Modernistes.
Farem un recorregut de 8 km. Podeu trobar el recorregut complert a: biter.cat.
Les condicions per participar són: Anar vestits de l'època. Bicicletes el més
modernistes possibles. Hi haurà premi a la millor vestimenta, i a la millor bicicleta
d’època.
Sortida 19:30 h Casa Baumann. Arribada 21:00 h Pl Vella.
Exposició Sala Muncunill: "Modernisme: el naixement del cinema". Quadra de
la Fàbrica Izard (sala Muncunill). A1
Inauguració el divendres 10 de maig 20:00h
Durada del 10 de maig al 2 de juny de 2019.
"Modernisme: el naixement del cinema". Exposició, integrada per peces de la
Col·lecció Josep M. Queraltó. Una de les col·leccions de cinema i audiovisual
privades més importants d'Europa amb més de 20.000 objectes. Aquesta exposició
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concebuda expressament per a la Fira Modernista amb peces úniques compta amb
el suport explícit del Comissari d'Educació, Cultura, Joventut i Esport de la Unió
Europea, el Sr. Tibor Navracsics. Entre les peces que s'exhibiran es troben el teatre
d'ombres franceses, un zoòtrop, un praxinoscopi, una Kinora, vidres i llanternes
màgiques, plaques seques de gelatinobromur de plata "Etiqueta blava" de 1881 (la
primera foto instantània), càmeres filmadores, projectors, miralls màgics, cartells i
quadres. També hi haurà ràdios com la Gaumont amb l’altaveu Lumière.
A càrrec de : Fundació Aula de Cine Col·lecció Josep M. Queraltó.
Horari de l’exposició: Dissabte i diumenge de 11 h a 14 h i de 17 a 21 h.
Exposició concurs fotogràfic de la fira modernista de terrassa. Del 4 al 30 de
maig a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa. A2
Fotografies premiades al X,XI i XII concurs de fotografia de la Fira Modernista.
Exposició "Terrassa. El cinema en imatges". Exposició del 9 al 31 de maig.
Arxiu tobella A7
A l'antic magatzem Joaquim Alegre (actual arxiu Tobella), inaugurem una exposició
de fotografies que il·lustren més de 100 anys d'història del cinema a Terrassa.
Exposició “Cartells teatrals modernistes”. Dissabte i Diumenge Tot el dia de
10.00 -14.30 i de 16.30 a 20h. Masia Freixa. A3 Parc de Sant Jordi
L'exposició itinerant "Cartells teatrals modernistes" produïda pel Museu de les Arts
Escèniques i Centre de Documentació (MAE) lluirà com mai en un entorn
excepcional: L'interior de la Masia Freixa.
Exposició “Vestits de pel·lícula”. Inauguració 28 d’abril fins el 5 de gener del
2020 en l’horari habitual del museu. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT) A6
Una mostra on es podran veure peces originals conservades al museu al costat de
recreacions de vestits de diverses pel·lícules com també peces de la reconeguda
dissenyadora terrassenca Mercè Paloma.
Inauguració de la XVII Fira Modernista. Il·luminem el Modernisme! Masia
Freixa. 21’30h. A1.
La música comença a sonar, la llum dibuixa els contorns del modernisme terrassenc.
Tot d'una comença una dansa serpentina sobre un llenç d'excepció. Vine a descobrir
la màgia del cine 1900 en un lloc increïble. Il·luminem el Modernisme!
Tot seguit degustació del refresc "La Modernista" a càrrec del prestigiosos Xefs Marc
Ribas i Artur Martínez.
Amb el patrocini de: LAMP, AMATE AUDIO i SANMY
Col·labora: FILMOTECA DE CATALUNYA i Escola d’Hosteleria Torre Mossen Homs
La bellesa nocturna de la Masia Freixa. Masia Freixa. 21’30h. A3
La XVII edició de fira modernista proposa una experiència única, captivadora, de
llum i color per aquesta joia encisadora del modernisme terrassenc. Fonamentat en
un projecte inspirat en les teories organicistes de concepció de l’edifici per part de
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l’arquitecte Lluís Muncunill i influenciat per l’obra d’Alexandre de Riquer l’empresa
terrassenca LAMP, S.A.U. ens presenta per primera vegada una il•luminació
sumptuosa per aquest edifici emblemàtic. T’ho perdràs?

DISSABTE 11 DE MAIG
DURANT TOT EL DIA TROBARÀS...
Circ Raluy Legacy, Tot el dia. Plaça Nova. A5.
De la mà d'en Lluís Raluy arriba a la nostra ciutat, un cop més, el circ per a
sorprendre a tothom amb la seva màgia llegendària. Veniu i gaudiu de l'essència de
l’art del circ en viu... Veniu i gaudiu de l’espectacle centenari d’una família de
generacions dedicades a fer feliç a grans i petits... Benvinguts al CIRC RALUY
LEGACY!
Del 02 de maig al 12 de maig.
*Dijous: Dia de l'espectador
Venta
d'entrades:
A
les
taquilles
del
circ
i
també
a
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/
Puntaires. Carrer Major. Tot el dia. A1.
Demostració relacionada amb els teixits de l'època
Entitat: Associació de Puntaires de Terrassa
Sabies que Terrassa és ciutat UNESCO de cinema des de 2017?. Plaça Vella.
Tot el dia. A1
Us convidem a gaudir d'un espai dedicat a la promoció de Terrassa City of Film al
bell mig de la ciutat. Un viatge per la nostra història unida al cinema des de principis
del segle XX fins als nostres dies amb la projecció en exclusiva de 'Luchadores'
(1897) un dels primers films estrenats a la ciutat. Més de 120 anys després la ciutat
ha esdevingut ciutat Unesco de cinema i volem compartir-ho amb tots vosaltres.
Veniu a gaudir i conèixer de prop que SOM CIUTAT DE CINE durant els dies en què
la ciutat es converteix en una autèntica capital dedicada al setè art, plena de màgia,
de llums i modernisme. Us esperem! Entitat: Taula Local de l’Audiovisual
Sortida Especial Club XATIC. Disseminada. Tot el dia
Visites guiades al Parc Audiovisual i a l'exposició “Modernisme: El Naixement del
Cinema". Dinar Modernista - Exclusivament amb inscripció prèvia. Informació:
info@xatic.cat
Portes obertes al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC). A2
Portes obertes al Museu: De 10 a 14.30 i de 16 a 21h
10.30, 11.30, 12.30 i 13.30 h: Passejada per les voltes de la teulada del Museu. Preu
1 euro. Es recomana fer reserva prèvia de plaça a www.mnactec.cat.
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11.00, 12.00 i 13.00 h: Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”. Preu 1
euro. Es recomana fer reserva prèvia de plaça a www.mnactec.cat.
D’11
a
14.30 h i de 16 a 20.30 h A càrrec del Club Ferroviari de Terrassa
Demostració d’un tren elèctric Payà i una locomotora de vapor viu en funcionament.
(entrada museu)
Posada en funcionament de la maqueta ferroviària del Museu (interior del Museu)
17.00 i 18.00 h (davant la porta històrica): Itinerari de dansa amb fragments de
l’espectacle Trama a diversos espais del museu, a càrrec de l’Esbart Egarenc
18.30 h i 19.30 h: Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica. . Preu 1 euro.
Es recomana fer reserva prèvia de plaça a www.mnactec.cat.
FIRA DE CIUTATS MODERNISTES. Raval de Montserrat. 11.00h a 14.00h i de
17.00h a 21.00h. A1
Visiteu per primera vegada una ciutat europea convidada: Riga, on es concentra el
conjunt d’edificis modernista més gran del nord d’Europa i també Terol que juntament
amb la Confédération Européenne des Fêtes et des Manifestations Historiques
(CEFMH) ens mostrarà el seu patrimoni modernista d’en Pau Monguió i ens portarà
a l’il·lustre director de cinema de l’època Segundo de Chomón. També hi trobareu:
Alcoi, Amposta, Argentona, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar de n'Hug, L'Ametlla
del Vallès, La Garriga, La Pobla de Lillet, Manresa, Mataró, Reus, Sant Vicenç de
Castellet, Terrassa, Ullastrell, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), el Palau Güell i la Diputació de
Barcelona. I els museus: mNACTEC, Museu de Terrassa, Centre de Documentació i
Museu Tèxtil i Museu d’Art de Cerdanyola.
Estand Drac de Terrassa. Pl Progrés. Tot el dia. A4.
Estand promocional de l'entitat, amb animació musical i l'exhibició del Drac de
Terrassa i Drac Infantil. Entitat: Drac i Drac infantil de Terrassa
Recreació d'un campament dels Federins. Passeig Compte d’Egara. Tot el día.
A6.
Organitzaran, dins del seu campament, un esmorzar típic de classe obrera: pa amb
arengada i un glop de vi, per a tothom que vulgui tastar. A la tarda, tan del dissabte
com del diumenge, tindran a l'espai del campament, una demostració de Jocs
d'Estratègia amb la participació de la Llibreria Landròmina. A càrrec de: Colla dels
Federins -Trabucaires de Terrassa-.
Tallers d'estètica, perruqueria, estampació tèxtil i fabricació de cosmètics. Pl.
Salvador Espriu. Tot el dia. A1.
Exposició de vestits, pentinats i maquillatges de l'època modernista. Organitza: INS
de Terrassa
Vine i gaudeix d’un espectacle
La Llanterna Màgica. Plaça Vella. Tot el dia. A1.
únic de La Llanterna Màgica, un instrument del segle XIX precursor a l'aparició del
cinema que portarà a grans i petits a somiar amb la Barraca del genial Ferruccini!.
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Espectacle a càrrec de Jordi Pujades. Una imatge, més que paraules.... Raval
de Montserrat. Tot el dia. A1. Vine a la parada de Terrassa i fes-te una fotografia
en un fotocall inspirador.
Si la teva vestimenta no és modernista, no et preocupis! Nosaltres tenim algun detall
per deixar-te. A la Fira de Ciutats Modernistes, al Raval de Montserrat.
D’11:30 h
a 14:00h i de 17:20h a 20:00h
Construcció de diorames d'escaiola. Parc Sant Jordi. Tot el dia. A3
Demostració i Tallers pràctics de construcció i pintura de diorama d'escaiola i
modelatge de figures de fang.
Vine i farem un barret. Raval de Montserrat. Tot el dia. A1
Un cop fet podràs fer-te una foto a la nostra parada per endur-te. A la parada de
Modernisme d’estiueig a Cardedeu, la Garriga i l’Ametlla del Vallès. D’11’30h a
13’30h i de 17’30h a 19’30h
L'Audio-signo-guia de la Masia Freixa. Parc de Sant Jordi. Tot el dia. A3
Amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva
puguin fer la visita a aquest edifici modernista de forma autònoma. En català,
castellà i anglès.
Exposició de vestits modernistes cedits pel Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (CDMT). Parc de Sant Jordi. Tot el dia. A3
Coincidint amb la XVII Fira Modernista de Terrassa a l’interior de la Masia Freixa es
podrà visitar una exposició de vestits modernistes cedits pel
Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (CDMT)
Exposició Sala Muncunill: "Modernisme: el naixement del cinema". Quadra de
la Fàbrica Izard (sala Muncunill). A1
Inauguració el divendres 10 de maig 20:00h
Durada del 10 de maig al 2 de juny de 2019.
"Modernisme: el naixement del cinema". Exposició, integrada per peces de la
Col·lecció Josep M. Queraltó. Una de les col·leccions de cinema i audiovisual
privades més importants d'Europa amb més de 20.000 objectes. Aquesta exposició
concebuda expressament per a la Fira Modernista amb peces úniques compta amb
el suport explícit del Comissari d'Educació, Cultura, Joventut i Esport de la Unió
Europea, el Sr. Tibor Navracsics.
Entre les peces que s'exhibiran es troben el teatre d'ombres franceses, un zoòtrop,
un praxinoscopi, una Kinora, vidres i llanternes màgiques, plaques seques de
gelatinobromur de plata "Etiqueta blava" de 1881 (la primera foto instantània),
càmeres filmadores, projectors, miralls màgics, cartells i quadres. També hi haurà
ràdios com la Gaumont amb l’altaveu Lumière.
A càrrec de : Fundació Aula de Cine Col·lecció Josep M. Queraltó.
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Exposició concurs fotogràfic de la fira modernista de terrassa. Del 4 al 30 de
maig a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa. A2
Fotografies premiades al x, xi i xii concurs de fotografia de la fira modernista.
Exposició "Terrassa. El cinema en imatges". Exposició del 9 al 31 de maig.
Arxiu tobella A7
A l'antic magatzem Joaquim Alegre (actual arxiu Tobella), inaugurem una exposició
de fotografies que il·lustren més de 100 anys d'història del cinema a Terrassa.
Exposició “Cartells teatrals modernistes”. Dissabte i Diumenge Tot el dia de
10.00 -14.30 i de 16.30 a 20h. Masia Freixa. A3 Parc de Sant Jordi
L'exposició itinerant "Cartells teatrals modernistes" produïda pel Museu de les Arts
Escèniques i Centre de Documentació (MAE) lluirà com mai en un entorn
excepcional: L'interior de la Masia Freixa.
Exposició “Vestits de pel·lícula”. Inauguració 28 d’abril fins el 5 de gener del
2020 en l’horari habitual del museu. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT) A6
Una mostra on es podran veure peces originals conservades al museu al costat de
recreacions de vestits de diverses pel·lícules com també peces de la reconeguda
dissenyadora terrassenca Mercè Paloma.
Modernisme i Acció!. Disseminada. Tot el dia.
Viu l'experiència del cinema en primera persona. La XVII edició de Fira Modernista
de Terrassa es convertirà durant el dissabte en un gran plató cinematogràfic! Tu
també seràs el protagonista!! A càrrec d'Antoni Verdaguer (Director de Cinema) i
Cheap Films.
Els sons del piano de mà! Parc de Sant Jordi. Tot el dia. A3.
Un piano de mà de 1850 fabricat a Barcelona, ens transportarà a l'època modernista
i ambientarà amb les seves notes diferents espais de la Fira. Està restaurat i
funciona amb 10 cançons diferents.
Carpa Creu Roja. Plaça Vella. Tot el dia. A1.
Punts Sanitari Assistencial (PSA) i Estand promocional amb actuacions i venda
d'articles fets a mà pels voluntaris. Lloc: c/ Major. La Coral de Creu Roja farà
actuacions durant el dia.
Estand Castellers de Terrassa. Plaça del Progrés. Tot el dia. A4.
Estand promocional de l'entitat
Mostra de Comerç i punt gastronòmic. Plaça del progrés. Tot el dia. A4.
Mostra de comerç de les Entitats de Ca n'Aurell Comerç i punt gastronòmic
(botifarres, creps i gofres, menú modernista)
Taller infantil d'elaboració de pa de xocolata. Comte d’Ègara Tot el dia. A6. Els
nens podran donar forma a un panet de xocolata per desprès posar al forn d'una
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"cuina econòmica". També farem passes de cinema de l’època d’una durada de 10 a
15 minuts.
Taller de sabó artesà i espart amenitzat amb música i migas. Parc Sant Jordi.
Tot el dia. A3
Estand promocional de les entitats amb motius culinaris. Demostració d'ofici de
l'espart i cistelleria i música
Tallers infantils i tómbola solidària. Comte d’Ègara Tot el dia. A6.
Estand promocional informatiu de l'entitat, amb tómbola solidaria, tallers participatius
i animació infantil, jocs populars d'abans.
Prou barreres! Demostració de pirografia i manualitats. Passeig Comte
d’Ègara. Tot el dia. A6.
Tallers demostratius de pirografia, exposició de quadres, ninots de fusta i manualitats
diverses Organitza: Prou Barreres
Associació a favor dels discapacitats OKA. Passeig Comte d’Ègara. Tot el dia.
A6.
Activitats i jocs de l’època per als més menuts. Organitza: Associació La OKA
Tallers infantils i activitats de l'Associació Educa Asperger. Passeig Comte
d’Ègara. Tot el dia. A6.
Estand promocional informatiu de l'entitat, amb activitats, tallers participatius i
animació infantil.
Es realitzaran activitats i tallers de temàtica diversa però sobretot enfocats a l’època
... tallers de titelles , nines de roba y joguines senzilles de portar a terme. A l'estand
també hi posarem clauers fets pels nens de l'Associació , samarretes pintades per
ells amb motius de la fira modernista y polseres.
Donar a conèixer l'Associació, les seves diverses teràpies amb animals així com
sessions a nivell educatiu escolar i els serveis que ofereix en matèria de difusió dels
coneixements del Trastorn de l'Aspecte Autista.
Taller de maquillatge "Pinta Magika". Camí Fondo. Tot el dia. A7.
Els nens podràn participar del taller de maquillatge modernista infantil "Pinta Magika"
Juga amb les arts marcials! Camí Fondo. Tot el dia. A7.
Circuit de psicomotricitat infantil amb premis.
Durant tot el dia hi haurà
Racons de cinema. Camí Fondo. Tot el dia. A7.
racons relacionats amb el cinema on els nens es podran disfressar, dibuixar, fer-se
fotos...
Exposició gràfica del món rural. Par Sant Jordi. Tot el dia. A3
Mostra gràfica del món rural al modernisme
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Arriben els Germans Lumière!!. Passeig Comte d’Ègara. Dissabte i diumenge
Louis i Auguste, el genials germans Lumière!!!, visiten per
Tot el dia. A6.
primera vegada la Fira Modernista de Terrassa. Busqueu-los al Passeig Compte
d’Ègara.
«La Màquina del temps» Plaça Vella. Tot el dia. A1.
On trobaràs al propi Mèliés!!!
Viatge al passat gràcies a la màquina del temps que sembla sortida de l’imaginari del
propi Méliès i produïda al laboratori d’enginys de Montreuil al 1897!!!
A càrrec de: CFGS de Disseny d’Elements per a l’Espectacle. Escola Municipal Art i
Disseny Terrassa
Actuació de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech. Raval de
Montserrat. Tot el dia. A1
Actuació ambiental de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech D'11 a
14 h i de 17:30 a 20:30 h, a la zona de ciutats modernistes.
Estem Rodant... Modernisme i Acció!!. Disseminada. Tot el dia. A1.
Viu l'experiència del cinema en primera persona. La XVII edició de Fira Modernista
de Terrassa es convertirà durant el dissabte en un gran plató cinematogràfic.
Diferents espais i activitats seran el teló de fons d'un argument original protagonitzat
per tots els assistents. Tu també seràs protagonista!!. A càrrec d’Antoni Verdaguer
(Director de Cinema) i Cheap Films.
Atraccions infantils de Fira 1900 al Passeig Comte d'Ègara!! Tot el dia. A6.
Vine a gaudir de les atraccions del Passeig Comte d'Ègara. Trobareu el carrusel
Fabula Mobile, la Nòria de fusta 1900 i molt més. Tot per a nenes i nens de 2 a 12
anys.
Barraca de cinema al passeig. Passeig Comte d’Ègara. Tot el dia. A6
Com en l’època de recreació històrica, veniu a gaudir d’un petit cinema en el qual es
projectaran varis muntatges cinematogràfics. A l’entrada del cinema també hi haurà
una petita parada de venda de crispetes elaborades amb una cuina econòmica de
l’època. Organitza: Associació ASSHA
Tallers infantils participatius i d'oficis. Parc de Sant Jordi.Tot el dia. A3
Artesans de primer nivell que ens mostraran vells oficis i les arts aplicades al
modernisme. Tallers per als més menuts de: Vitrall, trencadís, seda, màgia. I mostra
d’oficis de: forja, vidre bufat, llauner, bambú, talla i cuir...
Espectacle de marionetes modernistes: "El cinema a l'època Modernista".
Plaça Torre de Palau. Tot el dia. A1. Titelles de l'època amb noves històries en
una popular "El cinema a l'època Modernista"", per a petits i grans, a càrrec de la
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Companyia Xayovilanda a la Torre de Palau. Espectacle continu Durant l'horari de la
Fira amb petits descansos.
PEL MATÍ
Puja al trenet del 1900! Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de
Terrassa. Des de 10h a 13h . Tot el dia. Itinerant.
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre
"trenet del 1900" tot gaudint de la Fira. El trenet farà un recorregut d'uns 25' aprox.
recordant la ruta de la llana a principis de segle i alguns dels principals vapors,
magatzems i teatres. A la Rambla d'Egara, davant del mNACTEC (Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya)
Organitza: Servei de Turisme
Visita guiada al Parc de Desinfecció. Carrer de Calderón de la Barca, 4 /
carretera d'Olesa de Montserrat. 10’30h. Disseminada
Aprofita l' oportunitat per visitar aquest edifici, d’estètica original, dissenyat per l'
arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí, on es combina la funcionalitat amb l'art .
Lloc de trobada: Carrer de Calderón de la Barca, 4 / carretera d'Olesa de Montserrat
(Places limitades, màxim 40 persones).
Sortida de la comitiva en representació de l'antic Poble de Sant Pere. Esglésies
de Sant Pere. 10’45h. Disseminada
Sortida de la comitiva en direcció al Raval de Montserrat. Desfilaran amb els
Gegants de l'Antic Poble de Sant Pere: Salvador Navarro i Josep Mª Sarran.
Photocall i maquillatge "look" d'època. Vapor Ventalló .11’00h. A7
Amb la col·laboració de Beauty Academy estilistes, a Landrómina podeu venir i fervos un maquillatge o pentinat com els artistes del cinema
Fem cinema a l'antiga. Vapor Ventalló .11’00h. A7
Construïm un zoòtrop (taller infantil). Tots els nens podeu venir a construir a
Landròmina aquest instrument precursor del cinema.
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 11h. A3
La Masia Freixa...va de cine! La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula
Jocs d'amor.
Farcell de Jocs Tradicionals. Passeig Comte d’Ègara. 11h. A6 Jocs de fusta per
jugar a taula i a terra com els que jugaven els nostres avis; bitlles, corda, billars,
xanques, laberints, la xarranca... i molts més!
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
11h. A3.
(planta baixa) La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial
que farà al distingit arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un
duet musical modernista.
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Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€. Organitza: Servei de Turisme
Visita guiada al Parc de Desinfecció. Carrer de Calderón de la Barca, 4 /
carretera d'Olesa de Montserrat. 11’00h. Disseminada
Aprofita l' oportunitat per visitar aquest edifici, d’estètica original, dissenyat per l'
arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí, on es combina la funcionalitat amb l'art .
Lloc de trobada: Carrer de Calderón de la Barca, 4 / carretera d'Olesa de Montserrat
(Places limitades, màxim 40 persones).
Taller infantil "Silenci, es roda al museu!". Raval de Montserrat. 11’00h a 14h.
A1
Nens i nenes, el museu està de rodatge! Us animem a elaborar una joguina òptica:
un taumàtrop! Es tracta d'un aparell que permet el moviment d'imatges fixes.
Antigament va tenir molt èxit i es pot considerar molt important per la invenció del
cinema
Organitza: Museu de Terrassa
Teatre en anglès per a nens i nenes amb KIDS&US! Plaça Vella. 11’00h. A1
Dirigida a nens i nenes entre 3 i 8 anys
Cançons de Taverna a càrrec de Sons Blaus. Plaça del Progrés. 11’00h. A4.
cançons de taverna a l’espai de Drac de Terrassa.
Teatre contes infantils. Camí Fondo. 11’00h. A7
Representació de teatre de contes infantils al carrer.
La moto viatgera a la recerca d'imatges. 11’00h. Disseminada.
Un parell de motoristes intrèpids que viatgen de principis del s.XX a la recerca de
filmacions...
Cantada de Caramelles, a l'interior del Mercat de la Independència. Mercat de la
Independència. 11’15h. A1.
Cantada de Caramelles, a l'interior del Mercat de la Independència, a càrrec de les
corals Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Actuació de l'EMM-Conservatori de Música. Raval de Motserrat. 11’15h. A1
Concert d'acordions del Conservatori de Música. Actuació de grups instrumentals de
l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa
De visita al Teatre Principal!. Plaça de Maragall,4 . 11’15h. A7 Teniu inquietud
per saber com és el Teatre Principal? Veniu a visitar aquest edifici de 1857 i
remodelat el 1911 que conserva un ampli repertori modernista (mosaics, vitralls, ferro
forjat...). Lloc de trobada: Plaça de Maragall, 4 (places
limitades,
màxim
40
persones). Accessible a persones amb mobilitat reduïda.
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Comitiva Antic Poble de Sant Pere. Raval de Montserrat. 11’30h. A1. Arribada
de la comitiva en representació de l'antic Poble de Sant Pere al Raval de Montserrat.
Desfilaran amb els Gegants de l'Antic Poble de Sant Pere: Salvador Navarro i Josep
Mª Sarran. Organitza: Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere
Rondalles Maravelloses. Carrer Font Vella. 11’30h. A6.
Rondalles tradicionals per a fomentar la narració oral
Entitat. Vet aquí què
Itinerari “CINE… ARA FA CENT ANYS!”
.Plaça Vella (davant la façana de la
Catedral del Sant Esperit). 11’30h. A1
Itinerari guiat que permetrà descobrir alguns dels aspectes més rellevants del
cinema a la nostra ciutat, un invent directament lligat al modernisme. Després d’un
recorregut per diferents indrets de la ciutat es visitarà l’exposició “Modernisme: el
Naixement del Cinema” on es veuran peces de la Col·lecció Josep M. Queraltó.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme
Cantada de Caramelles, al balcó de l'antiga Confiteria Carné (actual Farmàcia
Albiñana. Llic: Jordi del Cacho. 11’45h. A1.
Cantada de Caramelles, al balcó de l'antiga Confiteria Carné (actual Farmàcia
Albiñana. Lloc: Jordi del Cacho, a càrrec de les corals Lamardebé, Coral Rossinyol i
Orfeó Joventut Terrassenca.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Ballada de peces tradicionals de petit format . Itinerant 11’45h. A1.
Ballada de peces tradicionals de petit format sortida de la Pl. Vella, era del Parc St
Jordi, Parc dels Catalans, Raval de Montserrat. Organitza: Esbart Egarenc del Social
Enterramorts. Passeig Comte d'Ègara. 11’45h. A6.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon
passi, la comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Cercavila Circ Raluy Legacy. Vapor Gran. 11’45h. A5.
Sortida cercavila Circ Raluy Legacy pels carrers de la ciutat.
De visita al Teatre Principal!. Plaça de Maragall,4 . 11’15h. A7 Teniu inquietud
per saber com és el Teatre Principal? Veniu a visitar aquest edifici de 1857 i
remodelat el 1911 que conserva un ampli repertori modernista (mosaics, vitralls, ferro
forjat...). Lloc de trobada: Plaça de Maragall, 4
(places limitades, màxim 40 persones).
Accessible a persones amb mobilitat reduïda.
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Concert Modernista a Càrrec d'alumnes del CEM al pati de Casa Alegre. Carrer
Font Vella .12’00h. A6.
Els alumnes dels cors del CEM ens oferiran un concert de música modernista al pati
de la Casa Alegre. Entrada pel Carrer Cardaire (porta Jardins)
Taller de màscares. Camí Fondo. 12’00h. A7.
Taller de màscares i maquillatge infantil
Manifestació de dones obreres de l'època. mNACTEC, Rambla Nord. 12’00h.
A2.
Manifestació com al març de 1857 on el sindicat de treballadores del sector tèxtil va
organitzar una vaga a l’empresa Lower East Side de Nova York. Al 1867 a la ciutat
de Troy les planxadores de colls: van fer vaga durant tres mesos. El reclam principal
d’aquestes treballadores que es perllongà en l’època del modernisme era reduir la
jornada laboral a 10 hores, amb dret a un descans setmanal els diumenges. Les
dones no eren tractades igual que els seus companys: treballaven més hores però
cobraven menys. Defensem els nostres drets: Manifestació de dones obreres!
La Padrina Roseta passeja pels jardins de la Masia Freixa. Era Parc Sant Jordi.
12h. A3.
La Padrina Roseta que passeja pels jardins del Parc Sant Jordi a la Masia Freixa.
Organitza: Associació de Veïns de ca N'Aurell, Amics del Parc de Sant Jordi. Amb la
col·laboració del Grup de Geganters de Terrassa i l'Esbart Egarenc del Social.
La Padrina Roseta és obsequiada per un film "Un puñao de rosas" del famós
cineasta Segundo de Chomón. Era del Parc Sant Jordi. 12’00h. A3
La padrina Roseta, durant el seu viatge últim a París, visitant el Louvre va conèixer
un artista inventor d’efectes cinematogràfics que se’n deia Segundo de Chomón y
Ruiz. Havia viscut a Barcelona i havia inventat un sistema de filmació inèdit al que el
va anomenar “traveling”, va filmar amb aquest sistema fins i tot el Parc de la
Ciutadella. La Roseta li va parlar de Terrassa i del seu amic Joaquim Vancells, dels
espectacles cinematogràfics de l’Ars Lucis i també de la seva estimada col·lecció de
rosers del jardí de la Masia Freixa, fet a petita escala per recordar els de París.
Segundo de Chomón, després d’aquella conversa i en el seu honor li va dedicar un
film anomenat “Un puñao de rosas”.
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 12h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita
guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". 12h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
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Organitza: Servei de Turisme
. Plaça Didó, 3 (porta de
Itinerari infantil “NA TERANYINES EN ESCENA”
la Sala Muncunill). 12’00h. A1.
Na Teranyines no és una aranya qualsevol, ella és una aranya obrera centenària!
Activitat per a famílies i grups amb infants de 3 a 10 anys.
Durada de la visita: 1 hora (Places limitades, màxim 20 infants més acompanyants
adults) Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme
Itinerari inclusiu, obert a infants amb i sense discapacitat, i accessible per a
infants amb TEA. Aforament limitat a 20 infants, que hauran de venir acompanyats
d'alguna persona adulta. A www.firamodernista.cat us podreu descarregar una Guia
narrativa amb fotografies i pictogrames per anticipar l'activitat.
Obra de teatre Bisbatrerus Terrassa. Plaça Vella. 12’00h. A1.
Us convidem a presenciar com un matrimoni obrer de la Terrassa modernista, es
serveix d'un costum antic per demostrar-se la seva fidelitat. La situació dóna un gir
als protagonistes d'aquesta
escena..
Degustació de vermut de Reus, a la parada de Reus-Modernisme i Gaudí. Raval
de Montserrat. 12’00h A1
A la parada de Reus - Modernisme i Gaudí. Fira de Ciutats Modernistes
Itinerari: "Ruta Lluís Muncunill". Arxiu Tobella – Placeta Saragossa, 2. 12’00h.
A7
Segueix aquesta ruta que et portarà a conèixer l’exterior d’alguns edificis dissenyats
per Lluís Muncunill, l’arquitecte més prolífic que ha tingut la ciutat i un dels referent
en la aplicació de l’estil modernista a l’arquitectura industrial.
Lloc de trobada: Arxiu Tobella – Placeta Saragossa, 2
(Places limitades, màxim 50 persones).
ITINERARI “CINE… ARA FA CENT ANYS!”
.Plaça Vella (davant la façana de
la Catedral del Sant Esperit). 12’15h. A1 Itinerari guiat que permetrà descobrir
alguns dels aspectes més rellevants del cinema a la nostra ciutat, un invent
directament lligat al modernisme. Després d’un recorregut per diferents indrets de la
ciutat es visitarà l’exposició “Modernisme: el Naixement del Cinema” on es veuran
peces de la Col·lecció Josep M. Queraltó. (Places limitades, màxim 50 persones).
Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme
Cantada de Caramelles, Font del carrer Font Vella, 29. 12’15h. A6.
Cantada de Caramelles, a la font del carrer Font Vella, a càrrec de les corals
Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Cercavila dels Dolçaines i Tabalers Samfaina amb el Grup de Jota Paracota.
Cercavila amb música en directe i ballada
Raval de Montserrat. 12’15h. A1.
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de jotes. Sortida 12:15 Passeig, 13:00 Vapor Gran, 13:30 Pícnic Modernista, 14:00 Pl
Vella on finalitzarà.
Cantada de Caramelles, a A la Font del Carrer Font Vella 29. 12’15h. A6
Cantada de Caramelles càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i petit
concert de l'Orfeó de la Societat Coral Joventut Terrassenca.
Enterramorts. Raval de Montserrat. 12’25h. A1.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon
passi, la comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Desfilada fins el Pícnic Modernista. 12’30h. A2.
Les entitats Llum i color del 900, Bitter, La Llanterna, Amunt i Crits, vestits d'època,
sortiran en desfilada des de la Plaça d'enric Granados, acompanyats de la Banda de
Terrassa, fins al Parc del Catalans.
Som Bollywood, Plaça del Progrés. 12’30h. A4.
La escola Som Bollywood, realitzarà un seguit de balls de la època modernista, per
fer saber a tothom, de la boda de Anita Delgado amb el Majaraja Indi Jagatjit Singh,
que es va realitzar a Madrid. Amb la dansa, ens esplicaran com va ser la trobada i el
desenllaç dels nuvis. Som Bollywood es la primera escola de Terrassa de dansa
India, dedicada a la cultura Indú.
Show Cooking. Pl. Salvador Espriu. 12’30h. A1
Us ensenyarem a fer una paella i venda de tiquets, al mateix punt, per poder-ho
tastar.
Ració paella: 3€
Ració coca d'escalivada i botifarra terregada: 3€
Mató amb sucre: 2€ Ampolla d'aigua petita: 1€

Enterramorts. Enric Granados. 12’40h. A1.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon
passi, la comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
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per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
patrocini de Funerària de Terrassa.

A càrrec de GAAC. Amb el

Ballada de peces tradicionals de petit format a l'Era del Parc de Sant Jordi.
12’45h. A3.
Ballada de peces tradicionals de petit format a l'Era de la Masia Freixa, al Parc de
Sant Jordi, a càrrec de l'Esbart Egarenc del Social. Organitza: Esbart Egarenc
Cantada de Caramelles, al balcó de Cal Sastre d'Olesa. 12’45h. A7.
Cantada de Caramelles, al balcó de Cal Sastre d'Olesa, a càrrec de les corals
Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca.
Carrer La Rasa, 5.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Enterramorts. mNACTEC (Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya). 12’55h.
A2.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon passi, la
comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Cantada de Caramelles, al balcó de l'antic Magatzem Joaquim Alegre actual
Arxiu Tobella. 13’00h. A7.
a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca.
Placeta Saragossa, 2.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Concert coral a l’entorn de Narcisa Freixas Dissabte 13.00 Pati Casa Alegre.
Carrer Font Vella. A6. Alumnes dels cors del CEM Escola de Música i Grau
Professional interpretaran obres de la compositora i pedagoga, coincidint amb la
celebració del seu homenatge per part del Departament d’Ensenyament, en
commemoració del 160è aniversari del seu naixement.
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 13h. A3
La Masia Freixa...va de cine! La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula
Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". 13h. A3.
(planta
baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
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Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
3er Pícnic Modernista al Parc dels Catalans. 13’00h. A2.
Podràs dinar tot gaudint d'un ambient de rigurosa època. Vestiu-vos d'època i gaudiu
de l'entorn i de les activitats que hi han programades. Fins a les14h amenitzat per la
Banda de Terrassa i a partir de les 14h El Sr. Ramón Seira, tocarà la seva
meravellosa pianola. Parc dels Catalans. Horari: de 13h a 17h. Activitat oberta a
tothom. Imprescindible anar vestit d'època.
Combo Folk. Plaça Vella, 1. 13’00h. A1
Danses i cançons modernistes sota la direcció d’Aleix Puig i Gregori ferrer. Escola
Municipal de Música. Conservatori de Terrassa.
Cinema infantil amb crispetes. Carrer Camí Fondo.13’00h. A7
A càrrec de: Llar d'Infants l'Elefant
Ballada de peces tradicionals de petit format a Parc dels Catalans. 13’15h. A2.
Ballada de peces tradicionals de petit format a Parc dels Catalans (Pícnic
Modernista), a càrrec de l'Esbart Egarenc del Social.
Organitza: Esbart Egarenc
Ballada de peces tradicionals de petit format al Raval de Montserrat, 13’45h.
A1.
Ballada de peces tradicionals de petit format al Raval de Montserrat, davant
l'Ajuntament, a càrrec de l'Esbart Egarenc del Social.
Organitza: Esbart Egarenc
PER LA TARDA
Concert teatralitzat de l'EMM-Conservatori de Terrassa a l'entorn de la figura de
Narcisa Freixas. Amics de les arts i Joventuts Musicals. 16’00h. A7.
Sessió del Concert teatralitzat a l'entorn de la figura de Narcisa Freixas (compositora
i pedagoga de l'època modernista) a càrrec del departament de piano de l'Escola
Municipal de Música-Conservatori de Terrassa i l'Escola de Teatre Les Pisanes.
Puja al trenet del 1900! Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de
Terrassa. Des de 16’30h a 19’30h . Tot el dia. Itinerant.
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre
"trenet del 1900" tot gaudint de la Fira.
El trenet farà un recorregut d'uns 25' aprox. recordant la ruta de la llana a principis de
segle i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres. A la Rambla d'Egara,
davant del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya)
Organitza: Servei de Turisme
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Festa a Cal Corcoy!!. Magatzem Corcoy (Plaça Mossen Cinto Verdaguer, 16).
16’30h. A7
Els treballadors de Cal Corcoy us conviden a una festa al seu magatzem, on els
Ministrils del Raval, ens amenitzaran amb un repertori dels balls modernistes.
Taquilla Inversa. Organitza: Associació Cultural La Llançadora i Treure Ball
Cinema infantil amb crispetes. Carrer Camí Fondo.16’30h. A7
A càrrec de: Llar d'Infants l'Elefant
La moto viatgera a la recerca d'imatges. 17’00h. Disseminada.
Un parell de motoristes intrèpids que viatgen de principis del s.XX a la recerca de
filmacions...
Ballada Amunt i Crits, Parc de Sant Jordi, Masia Freixa. 17h. A3.
Ballada de sardanes sortint en comitiva des del Parc de Sant Jordi, vestits d’època,
fent una petita cercavila pel centre de la ciutat fins arribar a la plaça del Vapor Gran.
Entitat: Agrupació Sardanista Amunt i Crits
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 17h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". 17h. A3.
(planta
baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Campament dels Federins. Passeig Comte d'Ègara. 17h. Tota la tarda. A6.
Tindran a l'espai del campament, una demostració de Jocs d'Estratègia amb la
participació de la Llibreria L'Andròmina
Entitat: La Colla dels Federins (Associació Trabucaires de Terrassa)

Taller infantil "Silenci, es roda al museu!”. Raval de Montserrat. 17H a 21h. A1
Nens i nenes, el museu està de rodatge! Us animem a elaborar una joguina òptica:
un taumàtrop! Es tracta d'un aparell que permet el moviment d'imatges fixes.
Antigament va tenir molt èxit i es pot considerar molt important per la invenció del
cinema
Organitza: Museu de Terrassa
Obra de teatre «El ferro calent» a càrrec de Bisbatrerus Terrassa. Plaça Vella.
17’00h. A1 Us convidem a presenciar com un matrimoni obrer de la Terrassa
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modernista, es serveix d'un costum antic per demostrar la seva fidelitat. La situació
dóna un gir als protagonistes d'aquesta
escena..
2º Concert teatralitzat de l'EMM-Conservatori de Terrassa a l'entorn de la figura
de Narcisa Freixas. Amics de les arts i Joventuts Musicals. 17’00h. A7.
Sessió del Concert teatralitzat a l'entorn de la figura de Narcisa Freixas (compositora
i pedagoga de l'època modernista) a càrrec del departament de piano de l'Escola
Municipal de Música-Conservatori de Terrassa i l'Escola de Teatre Les Pisanes.
Itinerari de dansa amb fragments de l'espectacle TRAMA al mNACTEC. 17’00h.
A2
Itinerari de dansa per diversos espais del museu amb l'espectacle Trama que evoca
la vida i sentiments dels treballadors del tèxtil a Terrassa (davant la porta històrica):
Itinerari de dansa amb fragments de l’espectacle Trama a diversos espais del
museu, a càrrec de l’Esbart Egarenc
Petit Recital operístic a la Casa Museu Alegre de Sagrera. Carrer Font Vella.
17’00h. A6
El duo operístic farà un recital de fragments d'òperes al Pati de la Casa MuseuAlegre de Sagrera.
Ballada Amunt i Crits, Parc de Sant Jordi. 17’00h. A3.
Ballada de sardanes sortint en comitiva des del Parc de Sant Jordi, vestits d’època,
fent una petita cercavila pel centre de la ciutat fins arribar a les 19.00h a la plaça del
Vapor Gran. Entitat: Agrupació Sardanista Amunt i Crits
Farcell de Jocs Tradicionals. Passeig Comte d’Ègara. 17h. A6
Jocs de fusta per jugar a taula i a terra com els que jugaven els nostres avis; bitlles,
corda, billars, xanques, laberints, la xarranca... i molts més!
Itinerari “CINE… ARA FA CENT ANYS!”
.Plaça Vella (davant la façana de la
Catedral del Sant Esperit). 17’00h. A1
Itinerari guiat que permetrà descobrir alguns dels aspectes més rellevants del
cinema a la nostra ciutat, un invent directament lligat al modernisme. Després d’un
recorregut per diferents indrets de la ciutat es visitarà l’exposició “Modernisme: el
Naixement del Cinema” on es veuran peces de la Col·lecció Josep M. Queraltó.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme
Espectacle infantil Set d'Art. Pl. Salvador Espriu. 17’30h A1
Espectacle infantil Set d'Art, a càrrec dels comerços de la Plaça.
Petit Recital Operístic a la Casa-Museu Alegre de Sagrera. Carrer Font Vella.
17’30h.A6
El duo operístic farà un recital de fragments d’Òperes al Pati de la Casa-Museu
Alegre de Sagrera
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Taller de màscares. Camí Fondo. 17’30h. A7.
Taller de màscares i maquillatge infantil
Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
Carrer Font Vella. 17’30h. A6
De 17’30h fins a 20’30h Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit
en l'ambient social terrassenc de principis del segle XX. Centre Cultural El Social i El
Social teatre.
Actuació de Màgia. Plaça del Progrés. 17’45h. A4
Actuació de Magia a càrrec de l’associació de Comerciants de Ca n’Aurell
Cercavila dels Dolçaines i Tabalers Samfaina amb el Grup de Jota Paracota.
Parc Sant Jordi. 18’00h
Cercavila amb música en directe i ballada de jotes. Sortida 18:00 Parc Sant Jordi,
18:30 mNACTEC, 19:00 Pl Enric Granados i 19:30 Raval on finalitzarà.
Ballada Amunt i Crits, Rambla d’Ègara. 18h. A2.
Ballada de sardanes sortint en comitiva des del Parc de Sant Jordi, vestits d’època,
fent una petita cercavila pel centre de la ciutat fins arribar a la plaça del Vapor Gran.
Entitat: Agrupació Sardanista Amunt i Crits
Itinerari de dansa amb fragments de l'espectacle TRAMA al mNACTEC. 18’00h.
A2
Itinerari de dansa per diversos espais del museu amb l'espectacle Trama que evoca
la vida i sentiments dels treballadors del tèxtil a Terrassa (davant la porta històrica):
Itinerari de dansa amb fragments de l’espectacle Trama a diversos espais del
museu, a càrrec de l’Esbart Egarenc
Cercavila Drac Baluk Astharot i Diables de Ca N'Aurell, Drac de Terrassa i
Castellers. Plaça del Progrés. 18h. A4
Recreació històrica d'un ball de diables en una cercavila pels carrers de la ciutat.
Sortint des de la Pl. Progrés, pels principals carrers de la ciutat fins a tornar de nou a
la Pl. Progrés. Sortida a les 18 h. Tornada a les 19 h
Entitat: Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n'Aurell, Drac i Drac infantil de Terrassa
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 18h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". 18h. A3.
(planta
baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
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(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€

Organitza: Servei de Turisme

Itinerari: "Divertimento". Carrer Pantà, 57. 18’00h. A7
Quins eren els llocs d'oci i diversió d'ara fa un segle?
Recorre llocs com l'Hotel Peninsular, Teatre Principal i Gran Casino on en finalitzar
podreu seguir gaudint de la Fira.
Lloc de trobada: Carrer Pantà, 57 (Societat Coral Els Amics)
(Places limitades, màxim 50 persones).
El cinema i el còmic. Vapor Ventalló. 18’00h. A7
Diferents autors parlaran del còmic en relació al cinema i firmaran les seves obres.
Amb motiu del "Dia del Còmic Gratis" Landròmina regalarà un còmic a tots els
assistents.
Ballada Amunt i Crits, Raval. 18’20h. A4.
Ballada de sardanes sortint en comitiva des del Parc de Sant Jordi, vestits d’època,
fent una petita cercavila pel centre de la ciutat fins arribar a la plaça del Vapor Gran.
Entitat: Agrupació Sardanista Amunt i Crits
Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
De 17’30h fins a 20’30h Escenificació d'uns 30' on
Carrer Font Vella. 18’30h. A6
l'espectador quedarà submergit en l'ambient social terrassenc de principis del segle
XX. Centre Cultural El Social i El Social teatre.
Ballada Amunt i Crits, Plaça Vella. 18’35h. A1.
Ballada de sardanes sortint en comitiva des del Parc de Sant Jordi, vestits d’època,
fent una petita cercavila pel centre de la ciutat fins arribar a la plaça del Vapor Gran.
Entitat: Agrupació Sardanista Amunt i Crits.
Café Cabaret: Un rodatge al món de la dansa. Casa Alegre Sagrera (entrada pel
carrer Cardaire - jardins). 18’30h. A6.
Un rodatge al món de la dansa: Actuació a càrrec d'espai Dansa, Estudi Mireia Ferrer
on passarem per tres diferents escenaris: L'Escenari de la dansa clàssica on
plasmarem la màgia del Carnaval de Venècia amb les Estacions de Vivaldi.
L'escenari dels cafès cantants una època d'esplendor del flamenc a Catalunya i
L'Escenari dels Cabarets, amb la influència francesa, juntament amb el charleston i
el jazz. Espai Dansa, Estudi Mireia Ferrer
Teatre contes infantils. Camí Fondo. 18:30h. A7.
Representació de teatre de contes infantils al carrer.
Ballada Amunt i Crits, Passeig Vapor Gran. 18’45h. A5. Arribada de la comitiva,
vestits d’època i ballada de sardanes, a càrrec d'Amunt i Crits amb la cobla "La
Principal de Terrassa". Entitat: Agrupació Sardanista Amunt i Crits
Una classe de música a l'Escola Choral. Parc de Sant Jordi. 18’45h. A3.
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Recreació homenatge al mestre Joan Llongueres a càrrec dels alumnes del CEM. A
través d'una combinació de jocs i coreografies rítmiques d'arrel tradicional, es
treballen conceptes com a pulsació, lateralitat i ritme. 18:45 h Concentració dels
nens a la Pl Adelina Gregoriano (darrera del Parc)
Itinerari: "Ruta Lluís Muncunill". Arxiu Tobella – Placeta Saragossa, 2. 19’00h.
A7
Segueix aquesta ruta que et portarà a conèixer l’exterior d’alguns edificis dissenyats
per Lluís Muncunill, l’arquitecte més prolífic que ha tingut la ciutat i un dels referent
en la aplicació de l’estil modernista a l’arquitectura industrial.
Lloc de trobada: Arxiu Tobella – Placeta Saragossa, 2
(Places limitades, màxim 50 persones).
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 19h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". 19h. A3.
(planta
baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
Carrer Font Vella. 19’30h. A6
De 17’30h fins a 20’30h Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit
en l'ambient social terrassenc de principis del segle XX. Centre Cultural El Social i El
Social teatre.

Actuació i balls del Drac de Terrassa. Plaça del Progrés. 20h. A4
Actuació i balls de Drac de Terrassa a la Pl. Progrés.
Entitat: Drac i Drac infantil de Terrassa
This is Ohana... This is Cabaret!! Plaça Vella. 20’00h. A1.
Per primera vegada a la Fira Modernista de Terrassa ens presenta el seu cabaret; un
espectacle que ens transportarà als anys folls, de la Belle Époque. Directament del
barri de Pigalle de París, del conegut Moulin Rouge del terrassenc Josep Oller.
Vine i gaudeix en directe de les impressionants veus d'aquesta coral femenina que
ens presenta un espectacle de variété on el Burlesque pren el protagonisme d'un
repertori al més pur estil 1900 en plena Plaça Vella... All for show... Benvinguts al
Cabaret!
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Enterramorts. Plaça Vella. 20h. A7.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon passi, la
comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i eBl camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Actuació Castellera Modernista. Plaça del Progrés. 20’00h. A4.
La Fira Modernista és l'única oportunitat que se'ns presenta dins de les festivitats
que tenen lloc a la nostra localitat, i a Catalunya, de veure els Castells tal com es
feien fa 120 anys. Castellers de Terrassa.
Enterramorts. Raval de Montserrat. 20’15h. A1.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon
passi, la comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Enterramorts. C. Camí Fondo. 20’30h. A7.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon
passi, la comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
Carrer Font Vella. 20’30h. A6
De 17’30h fins a 20’30h Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit
en l'ambient social terrassenc de principis del segle XX. Centre Cultural El Social i El
Social teatre.
VI Representació Acte Sacramental Drac Baluk. Plaça del Progrés. 20’30h.A4
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VI Representació Acte Sacramental Drac Baluk
Enterramorts. Biblioteca Central de Terrassa (BCT). 21h. A7.
Recreació d’un enterrament civil amb carro fúnebre de cavalls. Per a totes persones
que visitin la Fira Modernista i vulguin veure l’espectacle, hi ha previstos dos passis a
les 11.45 i a les 20 hores. L’itinerari del passi de matí comença al Passeig Comte
d’Ègara, continua pel Raval de Montserrat i la plaça d’Enric Granados i finalitza al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Per al segon
passi, la comitiva fúnebre sortirà del carrer de la Font Vella, arribarà a la plaça Vella i
continuarà pel carrer de Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el camí Fondo
per finalitzar a la Biblioteca Central de Terrassa.
A càrrec de GAAC. Amb el patrocini de Funerària de Terrassa.
Fi de festa Drac Baluk. Plaça del Progrés. 21’00h. A4.
Fi de Festa actuació Drac Baluk (reproducció carretillada diables 1894)
Aprenem a ballar amb «Treure Ball- Ball». Plaça Vella. 21’00h. A1
"Treure ball", ensenyarà a ballar balls de parella i de grup, amb la música del grup
musical . Taller de danses prèvies al ball de plaça, que després es podran posar en
pràctica. Entitat: Treure Ball
UNA ENCISADORA NIT A LA MASIA FREIXA . Masia Freixa. 21’30h. A3.
Com devien ser les nits a la Masia Freixa? Descobreix les seves peculiaritats i el
seu encís tan espectacular amb una vetllada musical a càrrec d'Anna Farrés i Iris
Mañà. Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - entrada principal de la Masia Freixa.
Durada de la visita: 45 minuts. (Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1 €.
Organitza: Servei de Turisme. *Visita adaptada excepte la pujada al segon pis
Ball de plaça amb “Se'n fa una”. Plaça Vella,1. 22’00h. A1
Tonades i melodies que ens faran ballar al més pur estil de finals del s.XIX i principis
del s.XX.
Una encisadora nit a la Masia Freixa . Masia Freixa. 22’30h. A3.
Com devien ser les nits a la Masia Freixa? Descobreix les seves peculiaritats i el
seu encís tan espectacular amb una vetllada musical a càrrec d'Anna Farrés i Iris
Mañà. Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - entrada principal de la Masia Freixa.
Durada de la visita: 45 minuts. (Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1 €.
Organitza: Servei de Turisme. *Visita adaptada excepte la pujada al segon pis
La bellesa nocturna de la Masia Freixa. Masia Freixa. 21’30h. A3
La XVII edició de fira modernista proposa una experiència única, captivadora, de
llum i color per aquesta joia encisadora del modernisme terrassenc. Fonamentat en
un projecte inspirat en les teories organicistes de concepció de l’edifici per part de
l’arquitecte Lluís Muncunill i influenciat per l’obra d’Alexandre de Riquer l’empresa
terrassenca LAMP, S.A.U. ens presenta per primera vegada una il•luminació
sumptuosa per aquest edifici emblemàtic. T’ho perdràs?
Concert de The Three Cool Cats a la Jazz cava. Raval de Montserrat. 22’30h. A1
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The Three Cool Cat és una banda internacional (Espanya, Estats Units i Russia),
creada amb el desig d'acostar el Jazz dels anys 20, 30 i 40 a tothom.
Des de Jazz de Nova Orleans fins els primers Rock’n’roll, passant per tota l'era del
swing, els seus concerts són molt animats i invitan al públic a participar de forma
molt activa!
Integrants: Doc Scanlon, contrabaix i veu - Juli Aymí, clarinet, saxo alt i veu Mikha Violin, guitarra, banjo i veu.
Nova Jazz Cava. Passatge de Tete Montoliu, 24
Preu: Web 10€ / Ant- Taquilla 12€

DIUMENGE 12 DE MAIG
DURANT TOT EL DIA TROBARÀS...
Circ Raluy Legacy, Tot el dia. Plaça Nova. A5.
De la mà d'en Lluís Raluy arriba a la nostra ciutat, un cop més, el circ per a
sorprendre a tothom amb la seva màgia llegendària. Veniu i gaudiu de l'essència de
l’art del circ en viu... Veniu i gaudiu de l’espectacle centenari d’una família de
generacions dedicades a fer feliç a grans i petits... Benvinguts al CIRC RALUY
LEGACY!
Del 29 d’abril al 12 de maig.
*Dijous: Dia de l'espectador
Venta d'entrades: A les taquilles del circ Venta d'entrades: A les taquilles del circ.
També a https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/
Parada informativa CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil). Tot el dia.
Disseminada
Parada informativa de l’entitat que dinamitza amb una activitat infantil en família.
Puntaires. Carrer Major. Tot el dia. A1.
Demostració relacionada amb els teixits de l'època
Entitat: Associació de Puntaires de Terrassa
Sabies que Terrassa és ciutat UNESCO de cinema des de 2017?. Plaça Vella.
Tot el dia. A1
Us convidem a gaudir d'un espai dedicat a la promoció de Terrassa City of Film al
bell mig de la ciutat. Un viatge per la nostra història unida al cinema des de principis
del segle XX fins als nostres dies amb la projecció en exclusiva de 'Luchadores'
(1897) un dels primers films estrenats a la ciutat. Més de 120 anys després la ciutat
ha esdevingut ciutat Unesco de cinema i volem compartir-ho amb tots vosaltres.
Veniu a gaudir i conèixer de prop que SOM CIUTAT DE CINE durant els dies en què
la ciutat es converteix en una autèntica capital dedicada al setè art, plena de màgia,
de llums i modernisme. Us esperem!
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Portes obertes al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC). A2
Portes obertes al Museu: De 10 a 14.30 i de 16 a 21h
10.30, 11.30, 12.30 i 13.30 h: Passejada per les voltes de la teulada del Museu. Preu
1 euro. Es recomana fer reserva prèvia de plaça a www.mnactec.cat.
11.00, 12.00 i 13.00 h: Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”. Preu 1
euro. Es recomana fer reserva prèvia de plaça a www.mnactec.cat.
D’11 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h A càrrec del Club Ferroviari de Terrassa
Demostració d’un tren elèctric Payà i una locomotora de vapor viu en funcionament.
(entrada museu)
Posada en funcionament de la maqueta ferroviària del Museu (interior del Museu)
17.00 i 18.00 h (davant la porta històrica): Itinerari de dansa amb fragments de
l’espectacle Trama a diversos espais del museu, a càrrec de l’Esbart Egarenc
18.30 h i 19.30 h: Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica. . Preu 1 euro.
Es recomana fer reserva prèvia de plaça a www.mnactec.cat.
FIRA DE CIUTATS MODERNISTES. Raval de Montserrat. 11.00h a 14.00h i de
17.00h a 21.00h. A1
Visiteu per primera vegada una ciutat europea convidada: Riga, on es concentra el
conjunt d’edificis modernista més gran del nord d’Europa i també Terol que juntament
amb la Confédération Européenne des Fêtes et des Manifestations Historiques
(CEFMH) ens mostrarà el seu patrimoni modernista d’en Pau Monguió i ens portarà
a l’il·lustre director de cinema de l’època Segundo de Chomón. També hi trobareu:
Alcoi, Amposta, Argentona, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar de n'Hug, L'Ametlla
del Vallès, La Garriga, La Pobla de Lillet, Manresa, Mataró, Reus, Sant Vicenç de
Castellet, Terrassa, Ullastrell, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), el Palau Güell i la Diputació de
Barcelona. I els museus: mNACTEC, Museu de Terrassa, Centre de Documentació i
Museu Tèxtil i Museu d’Art de Cerdanyola.
Estand Drac de Terrassa. Pl Progrés. Tot el dia. A4.
Estand promocional de l'entitat, amb animació musical i l'exhibició del Drac de
Terrassa i Drac Infantil.
Entitat: Drac i Drac infantil de Terrassa
Recreació d'un campament dels Federins. Passeig Compte d’Egara. Tot el día.
A6.
Organitzaran, dins del seu campament, un esmorzar típic de classe obrera: pa amb
arengada i un glop de vi, per a tothom que vulgui tastar. A la tarda, tan del dissabte
com del diumenge, tindran a l'espai del campament, una demostració de Jocs
d'Estratègia amb la participació de la Llibreria Landròmina
Tallers d'estètica, perruqueria, estampació tèxtil i fabricació de cosmètics. Pl.
Salvador Espriu. Tot el dia. A1.
Exposició de vestits, pentinats i maquillatges de l'època modernista. Organitza: INS
de Terrassa
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La Llanterna Màgica. Plaça Vella. Tot el dia. A1.
Vine i gaudeix d’un espectacle únic de La Llanterna Màgica, un instrument del segle
XIX precursor a l'aparició del cinema que portarà a grans i petits a somiar amb la
Barraca del genial Ferruccini!. Espectacle a càrrec de Jordi Pujades.
Una imatge, més que paraules.... Raval de Montserrat. Tot el dia. A1.
Vine a la parada de Terrassa i fes-te una fotografia en un fotocall inspirador.
Si la teva vestimenta no és modernista, no et preocupis! Nosaltres tenim algun detall
per deixar-te. A la Fira de Ciutats Modernistes, al Raval de Montserrat.
D’11:30 h a 14:00h i de 17:20h a 20:00h
Construcció de diorames d'escaiola. Parc Sant Jordi. Tot el dia. A3
Demostració i Tallers pràctics de construcció i pintura de diorama d'escaiola i
modelatge de figures de fang.
Vine i farem un barret. Raval de Montserrat. Tot el dia. A1
Un cop fet podràs fer-te una foto a la nostra parada per endur-te. A la parada de
Modernisme d’estiueig a Cardedeu, la Garriga i l’Ametlla del Vallès. D’11’30h a
13’30h i de 17’30h a 19’30h
L'Audio-signo-guia de la Masia Freixa. Parc de Sant Jordi. Tot el dia. A3
Amb subtitulació i llengua de signes perquè les persones amb discapacitat auditiva
puguin fer la visita a aquest edifici modernista de forma autònoma. En català,
castellà i anglès.
Exposició de vestits modernistes cedits pel Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (CDMT). Parc de Sant Jordi. Tot el dia. A3
Coincidint amb la XVII Fira Modernista de Terrassa a l’interior de la Masia Freixa es
podrà visitar una exposició de vestits modernistes cedits pel
Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (CDMT)
Exposició Sala Muncunill: "Modernisme: el naixement del cinema". Quadra de
la Fàbrica Izard (sala Muncunill). A1
Inauguració el divendres 10 de maig 20:00h
Durada del 10 de maig al 2 de juny de 2019.
"Modernisme: el naixement del cinema". Exposició, integrada per peces de la
Col·lecció Josep M. Queraltó. Una de les col·leccions de cinema i audiovisual
privades més importants d'Europa amb més de 20.000 objectes. Aquesta exposició
concebuda expressament per a la Fira Modernista amb peces úniques compta amb
el suport explícit del Comissari d'Educació, Cultura, Joventut i Esport de la Unió
Europea, el Sr. Tibor Navracsics.
Entre les peces que s'exhibiran es troben el teatre d'ombres franceses, un zoòtrop,
un praxinoscopi, una Kinora, vidres i llanternes màgiques, plaques seques de
gelatinobromur de plata "Etiqueta blava" de 1881 (la primera foto instantània),
càmeres filmadores, projectors, miralls màgics, cartells i quadres. També hi haurà
ràdios com la Gaumont amb l’altaveu Lumière.
A càrrec de : Fundació Aula de Cine Col·lecció Josep M. Queraltó.
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Exposició concurs fotogràfic de la fira modernista de terrassa. Del 4 al 30 de
maig a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa. A2
Fotografies premiades al x, xi i xii concurs de fotografia de la fira modernista.
Exposició "Terrassa. El cinema en imatges". Exposició del 9 al 31 de maig.
Arxiu tobella A7
A l'antic magatzem Joaquim Alegre (actual arxiu Tobella), inaugurem una exposició
de fotografies que il·lustren més de 100 anys d'història del cinema a Terrassa.
Exposició “Cartells teatrals modernistes”. Dissabte i Diumenge Tot el dia de
10.00 -14.30 i de 16.30 a 20h. Masia Freixa. A3 Parc de Sant Jordi
L'exposició itinerant "Cartells teatrals modernistes" produïda pel Museu de les Arts
Escèniques i Centre de Documentació (MAE) lluirà com mai en un entorn
excepcional: L'interior de la Masia Freixa.
Exposició “Vestits de pel·lícula”. Inauguració 28 d’abril fins el 5 de gener del
2020 en l’horari habitual del museu. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT) A6
Una mostra on es podran veure peces originals conservades al museu al costat de
recreacions de vestits de diverses pel·lícules com també peces de la reconeguda
dissenyadora terrassenca Mercè Paloma.

Els sons del piano de mà! Parc de Sant Jordi. Tot el dia. A3.
Un piano de mà de 1850 fabricat a Barcelona, ens transportarà a l'època modernista
i ambientarà amb les seves notes diferents espais de la Fira. Està restaurat i
funciona amb 10 cançons diferents.
Carpa Creu Roja. Plaça Vella. Tot el dia. A1.
Punts Sanitari Assistencial (PSA) i Estand promocional amb actuacions i venda
d'articles fets a mà pels voluntaris. Lloc: c/ Major. La Coral de Creu Roja farà
actuacions durant el dia.
Estand Castellers de Terrassa. Plaça del Progrés. Tot el dia. A4.
Estand promocional de l'entitat
Mostra de Comerç i punt gastronòmic. Plaça del progrés. Tot el dia. A4.
Mostra de comerç de les Entitats de Ca n'Aurell Comerç i punt gastronòmic
(botifarres, creps i gofres, menú modernista)
Taller infantil d'elaboració de pa de xocolata. Comte d’Ègara Tot el dia. A6.
Els nens podran donar forma a un panet de xocolata per desprès posar al forn d'una
"cuina econòmica". També farem passes de cinema de l’època d’una durada de 10 a
15 minuts.
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Taller de sabó artesà i espart amenitzat amb música i migas. Par Sant Jordi. Tot
el dia. A3
Estand promocional de les entitats amb motius culinaris. Demostració d'ofici de
l'espart i cistelleria i música
Tallers infantils i tómbola solidària. Comte d’Ègara Tot el dia. A6.
Estand promocional informatiu de l'entitat, amb tómbola solidaria, tallers participatius
i animació infantil, jocs populars d'abans.
Prou barreres! Demostració pirografia i manualitats. Passeig Comte d’Ègara.
Tot el dia. A6.
Tallers demostratius de pirografia, exposició de quadres, ninots de fusta i manualitats
diverses Organitza: Prou Barreres
Associació a favor dels discapacitats OKA. Passeig Comte d’Ègara. Tot el dia.
A6.
Activitats i jocs de l’època per als més menuts. Organitza: Associació La OKA
Tallers infantils i activitats de l'Associació Educa Asperger. Passeig Comte
d’Ègara. Tot el dia. A6.
Estand promocional informatiu de l'entitat, amb activitats, tallers participatius i
animació infantil.
Es realitzaran activitats i tallers de temàtica diversa però sobretot enfocats a l’època
... tallers de titelles , nines de roba y joguines senzilles de portar a terme. A l'estand
també hi posarem clauers fets pels nens de l'Associació , samarretes pintades per
ells amb motius de la fira modernista y polseres.
Donar a conèixer l'Associació, les seves diverses teràpies amb animals així com
sessions a nivell educatiu escolar i els serveis que ofereix en matèria de difusió dels
coneixements del Trastorn de l'Aspecte Autista.
Taller de maquillatge "Pinta Magika". Camí Fondo. Tot el dia. A7.
Els nens podràn participar del taller de maquillatge modernista infantil "Pinta Magika"
Juga amb les arts marcials! Camí Fondo. Tot el dia. A7.
Circuit de psicomotricitat infantil amb premis.
Racons de cinema. Camí Fondo. Tot el dia. A7.
Durant tot el dia hi haurà racons relacionats amb el cinema on els nens es podran
disfressar, dibuixar, fer-se fotos...
Exposició gràfica del món rural. Par Sant Jordi. Tot el dia. A3
Mostra gràfica del món rural al modernisme
Arriben els Germans Lumière!!. Passeig Comte d’Ègara. Dissabte i diumenge
Tot el dia. A6.
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Louis i Auguste, el genials germans Lumière!!!, visiten per primera vegada la Fira
Modernista de Terrassa. Busqueu-los al Passeig Compte d’Ègara.
«La Màquina del temps» Plaça Vella. Tot el dia. A1.
On trobaràs al propi Mèliés!!!
Viatge al passat gràcies a la màquina del temps que sembla sortida de l’imaginari del
propi Méliès i produïda al laboratori d’enginys de Montreuil al 1897!!!
A càrrec de: CFGS de Disseny d’Elements per a l’Espectacle. Escola Municipal Art i
Disseny Terrassa
Actuació de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech. Raval de
Montserrat. Tot el dia. A1
Actuació ambiental de la Pianola Novaiorquesa, a càrrec de Pep Domènech D'11 a
14 h i de 17:30 a 20:30 h, a la zona d ciutats modernistes.
Atraccions infantils de Fira 1900 al Passeig Comte d'Ègara!! Tot el dia. A6.
Vine a gaudir de les atraccions del Passeig Comte d'Ègara. Trobareu el carrusel
Fabula Mobile, la Nòria de fusta 1900 i molt més. Tot per a nenes i nens de 2 a 12
anys.
Barraca de cinema al passeig. Passeig Comte d’Ègara. Tot el dia. A6
Com en l’època de recreació històrica, veniu a gaudir d’un petit cinema en el qual es
projectaran varis muntatges cinematogràfics. A l’entrada del cinema també hi haurà
una petita parada de venda de crispetes elaborades amb una cuina econòmica de
l’època. Organitza: Associació ASSHA
Tallers infantils participatius i d'oficis. Parc de Sant Jordi.Tot el dia. A3
Artesans de primer nivell que ens mostraran vells oficis i les arts aplicades al
modernisme. Tallers per als més menuts de: Vitrall, trencadís, seda, màgia. I mostra
d’oficis de: forja, vidre bufat, llauner, bambú, talla i cuir...
Espectacle de marionetes modernistes: "El cinema a l'època Modernista".
PlaçaT orre de Palau. Tot el dia. A1.
Titelles de l'època amb noves històries en una popular "El cinema a l'època
Modernista"", per a petits i grans, a càrrec de la Companyia Xayovilanda a la Torre
de Palau. Espectacle continu Durant l'horari de la Fira amb petits descansos.
PEL MATÍ
Desfilada Cotxes i Motos Antics. 9’00h. Plaça Didó / Raval de Montserrat. A1A2.
A les 9’00h Concentració i exhibició de motos antigues al Raval de Montserrat i
cotxes d’època a la Plaça Didó.
Les motos i cotxes es trobaran davant del mNACTEC a les 11’45h per anar, des de
la Rambla per la Carretera de Martorell fins Ullastrell, tots junts.
A les 13’45h Arribada i exhibició de motos i cotxes. Desfilaran Rambla amunt fins Av.
Abat Marcet, Jaume I, Ctra. de Castellar, c/Colom, Ctra. De Montcada, Rambla
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d’Egara i plaça Didó, on quedaran exposat des de les 14’30h fins a les 17’30 Sortida
i acomiadament .
Diumenge Cotxes: Exhibició a partir de les 9.00 a la Plaça Didó. Motos: Exhibició a
partir de les 9.00 al Raval de Montserrat. 11.45 Sortida i desfilada fins a
Ullastrell. 13.45 Arribada i exhibició a la Plaça Didó. 17.30 Desfilada i comiat.
Gaudiu un cop més d’aquesta impressionant concentració de vehicles d’època.
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hoquei Club
1er Torneig de Tennis Modernista Ciutat de Terrassa. Club de Tennis Terrassa.
9h.
Participa al primer Torneig Modernista de Tennis Ciutat de Terrassa. Un torneig
organitzat pel Club de Tennis Terrassa. El Club de Tennis Terrassa va ser fundat el
1921 gràcies a la iniciativa del D.Antonio Albiñana i Carnet i amb l’ajuda d’un grup de
il·lusionats practicants de tennis, i amb aquesta mateixa il·lusió la aquest 2019
organitzen el primer torneig de tennis modernista de la nostra ciutat!. Imprescindible
indumentària modernista per participar. Cal inscripció prèvia. Organitza: Club
Tennis Terrassa. Quota d'inscripció 10€. Socis 5€
Puja al trenet del 1900! Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de
Terrassa. Des de 10h a 13h . Tot el dia. Itinerant.
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre
"trenet del 1900" tot gaudint de la Fira.
El trenet farà un recorregut d'uns 25' aprox. recordant la ruta de la llana a principis de
segle i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres. A la Rambla d'Egara,
davant del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya).
Organitza: Servei de Turisme
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 11h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
11h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Ball de Gitanes! Plaça del progrés . 11’00h. A4
El ball de gitanes és una dansa tradicional que té lloc a diverses poblacions
catalanes i valencianes. Es remunta al segle XVII. Hi ha dues modalitats: Penedès i
Vallès.
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Caramelles i petit concert de l'Orfeó de la S.C.J.T, Al Parc de Sant Jordi. 11’00h.
A3.
Cantada de Caramelles i petit concert, a l'era de la Masia Freixa al Parc de Sant
Jordi, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut
Terrassenca.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Tradicional passejada Modernista, Al Parc de Sant Jordi. 11’00h. A3.
El diumenge de Fira Modernista es realitza una gran passejada modernista pels
carrers del centre. Tothom qui vulgui participar-hi ha de vindre vestit d’època.
Un itinerari que aquest any comença a la Masia Freixa per acabar a la Plaça dels
Museus (davant del Museu Tèxtil). Organitza: Centre de documentació i museu tèxtil
(CDMT)
Visites comentades CDMT ( Centre de Documentació i Museu Tèxtil) "Vestits de
pel·lícula". 11H. Carrer Salmerón, 25. A6
Amb motiu de la Fira Modernista de Terrassa, enguany dedicada al cinema,
organitzem dues visites guiades a la nova mostra temporal “Vestits de pel·lícula”.
Una tècnica del museu us acompanyarà per descobrir-vos com el patrimoni
modernista que conservem és útil a moltes persones aficionades a dissenyar i
confeccionar vestits recreats en l’època. També podreu observar que les peces
originals constitueixen una font de documentació ideal per a dissenyadors i
figurinistes del món del cinema, el teatre o l’espectacle.
Taller infantil "Silenci, es roda al museu!".Raval de Montserrat. 11H a 14h. A1
Nens i nenes, el museu està de rodatge! Us animem a elaborar una joguina òptica:
un taumàtrop! Es tracta d'un aparell que permet el moviment d'imatges fixes.
Antigament va tenir molt èxit i es pot considerar molt important per la invenció del
cinema. Organitza: Museu de Terrassa
Tallers Infantils per pintar Mandales i pinta cares.Plaça del Progrés. 11’00h. A4
Tallers infantils on s’hi podran pintar mandales i pinta cares a càrrec de l’AMPA de
l’escola Isaac Peral i Àmbit de Gent gran de Creu Roja Terrassa
Projecció de pel·lícules de cinema mut. Cinema Catalunya. 11’00h i 11’15h. A7.
El Cinema Catalunya ofereix la projecció de la pel·lícula VECINOS (EEUU 1920),de
Buster Keaton. Seguidament, "Amposta Mon Amour", una producció de la Festa del
Mercat d'Amposta.
Projecció de fragments de pel·lícules antigues a l’auditori del mNACTEC.
Rambla d’Ègara. d’11.00h a 14.00h. A2.
Projecció de fragments de pel·lícules antigues a l’auditori. Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Rondalles Maravelloses. Carrer Font Vella. 11’30h. A6.
Rondalles tradicionals per a fomentar la narració oral
Entitat: Vet aquí què
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Ballada dels Gegantons Modernistes davant del Casino. Itinerant. 11’30h. A7.
sortida en cercavila pel Carrer de Sant Pau (CECOT), Casa Jacint Bosch (Seu dels
Minyons) i Teatre Principal. Organitza: Grup de Geganters de Terrassa
Visites Comentades CDMT ( Centre de Documentació i Museu Tèxtil) al taller de
restauració del museu. 11’30h. Carrer Salmerón, 25. A6
Coincidint amb la XVII Fira Modernista de Terrassa obrim el taller de restauració del
museu per donar a conèixer com es restauren els teixits d’aquella època.
Elisabet Cerdà mostrarà com s’organitza el dia a dia en les diverses parts del taller i
explicarà algunes de les tècniques que s’hi desenvolupen habitualment. En concret
podreu veure peces tèxtils en les que s’està treballant o bé que han estat
restaurades recentment.
Cercavila Minyons de Terrassa. Casa Jacint Bosch, actual seu dels Minyons de
terrassa. 11’30h.A7
Cercavila Minyons de Terrassa
Xancler modernista. Plaça del Progrés. 11’30h. A4
Xancler modernista: Actuació infantil
Passejada de la dels Colla Federins (Assoc. Trabucaires de Terrassa). Passeig
Vapor Gran. 11’40h.
Passejada dels Trabucaires des de Vapor Gran, Plaça Vella, finalitzant a Rambla
Sud
Cantada de Caramelles, al balcó del Cercle Egarenc actual seu dels Amics de
les Arts. 11’45h. A7.
Cantada de Caramelles, al balcó del Cercle Egarenc actual seu dels Amics de les
Arts, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut
Terrassenca.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca.
Ball de Gitanes! Plaça Didó. 11’45h. A1
El ball de gitanes és una dansa tradicional que té lloc a diverses poblacions
catalanes i valencianes.Es remunta al segle XVII. Hi ha dues modalitats: Penedès i
Vallès.
. Plaça Didó, 3 (porta de
Itinerari infantil “NA TERANYINES EN ESCENA”
la Sala Muncunill). 12’00h. A1.
Na Teranyines no és una aranya qualsevol, ella és una aranya obrera centenària!
Activitat per a famílies i grups amb infants de 3 a 10 anys.
Durada de la visita: 1 hora (Places limitades, màxim 20 infants més acompanyants
adults) Preu: 1 €. Organitza: Servei de Turisme
Itinerari inclusiu, obert a infants amb i sense discapacitat, i accessible per a
infants amb TEA. Aforament limitat a 20 infants, que hauran de venir acompanyats
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d'alguna persona adulta. A www.firamodernista.cat us podreu descarregar una Guia
narrativa amb fotografies i pictogrames per anticipar l'activitat.
Rondalles Maravelloses. Carrer Font Vella. 12’00h. A6.
Rondalles tradicionals per a fomentar la narració oral
Entitat:Vet aquí què
Cantada d'havaneres. Plaça Salvador Espriu. 12’00h. A1
Cantada d'havaneres a càrrec del grup "Mariners d'Egara", de Terrassa Centre
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 12h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
La padrina roseta és obsequiada per un film "un puñao de rosas" del famós
cineasta segundo de chomón. parc de sant jordi. 12.00h. A3
Associació de Veïns de ca N'Aurell, Amics del Parc de Sant jordi. Amb la
col·laboració del Grup de Geganters de Terrassai l'Esbart Egarenc del Social.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
12,00h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Desfilada modernista del centre de documentació i museu tèxtil (CDMT). plaça
dels museus. 12.00h. A6.
La desfilada modernista tindrà lloc aquest any a la Plaça dels Museus (davant del
Museu Tèxtil), un cop acabada la gran passejada i tothom arribi ja al final del
recorregut.
Sobre una passarel·la muntada per a l’ocasió, hi desfilaran persones individuals,
parelles o grups que podran mostrar al públic el seu conjunt d’indumentària mentre la
nostra speaker, Anna Reixach, el descriu i comenta cada cas particular. Organitza:
Centre de documentació i museu tèxtil (CDMT)
Ballada de peces tradicionals de petit format a la plaça Vella, 12h. A1.
Ballada de peces tradicionals de petit format a la Plaça vella, davant de la Catedral,
a càrrec de l'Esbart Egarenc del Social.
Organitza: Esbart Egarenc
Actuació Castellera amb Minyons de Terrassa. Plaça Vella, 12’00h. A1
Actuació Castellera amb Minyons de Terrassa a la Plaça Vella
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Degustació de vermut de Reus, a la parada de Reus-Modernisme i Gaudí. Raval
de Montserrat. 12’00h A1
A la parada de Reus - Modernisme i Gaudí. Fira de Ciutats Modernistes
Vermut Modernista. Pl. Salvador Espriu. 12’00h. A1
Vermut Modernista, vine a provar un vermut envoltat d'edificis modernistes, a càrrec
de Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca
Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Jacint Bosch actual seu dels
Minyons de terrassa. 12’15h. A7.
Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Jacint Bosch actual seu dels Minyons
de terrassa, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut
Terrassenca.
Carrer del Teatre, 4-6.
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó
Joventut Terrassenca
Passejada de la dels Colla Federins (Assoc. Trabucaires de Terrassa). Rambla
Egara Sud. 12’30h.
Passejada dels Trabucaires des de Vapor Gran, Plaça Vella, finalitzant a Rambla
Sud
Cantada de Caramelles, a la Font del carrer Font Vella, 29. 12’30h. A6.
Cantada de Caramelles, al balcó de la Casa Jacint Bosch actual seu dels Minyons
de terrassa, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i Orfeó Joventut
Terrassenca.
Carrer del Teatre, 4-6. Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut
Terrassenca
Ballada dels Gegantons Modernistes . 12’30h. A6.
Ballada dels Gegantons Modernistes a la Casa Alegre de Sagrera. C. de la Font
Vella, 29-31. Entitat: Grup de Geganters de Terrassa. Entrada pel Carrer Cardaire
(porta Jardins)
Ball de Gitanes! Raval de Montserrat. 12’30h.A1
El ball de gitanes és una dansa tradicional que té lloc a diverses poblacions
catalanes i valencianes. Es remunta al segle XVII. Hi ha dues modalitats: Penedès i
Vallès.
Ballada de peces tradicionals de petit format. itinerant. 12’00h. A2.
Ballada de peces tradicionals de petit format sortida des de Plaça vella, mNACTEC
(Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya), Era del Parc de Sant jordi, a càrrec de
l'Esbart Egarenc del Social.
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Cantada
de
Cantada de Caramelles, a l’Ateneu Terrassenc. 12’30h. A5.
Caramelles, a l’Ateneu Terrassenc, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral
Lamardebé i Orfeó Joventut Terrassenca.
c. Font Vella, 29
Organitza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol i Orfeó Joventut Terrassenca
Ballada dels Gegantons Modernistes davant l'Ajuntament, l'antiga Confiteria
Carné (Farmàcia Elcacho) i Mercat de l'Independència. 13h. A1.
Ballada dels Gegantons Modernistes davant l'Ajuntament.
Entitat: Grup de
Geganters de Terrassa
Visites comentades CDMT ( Centre de Documentació i Museu Tèxtil) "Vestits de
pel·lícula". 13H. Carrer Salmerón, 25. A6
Amb motiu de la Fira Modernista de Terrassa, enguany dedicada al cinema,
organitzem dues visites guiades a la nova mostra temporal “Vestits de pel·lícula”.
Una tècnica del museu us acompanyarà per descobrir-vos com el patrimoni
modernista que conservem és útil a moltes persones aficionades a dissenyar i
confeccionar vestits recreats en l’època. També podreu observar que les peces
originals constitueixen una font de documentació ideal per a dissenyadors i
figurinistes del món del cinema, el teatre o l’espectacle.
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 13h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
13h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Visites Comentades CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) al taller de
restauració del museu. 13’30h. Diseminades
Coincidint amb la XVII Fira Modernista de Terrassa obrim el taller de restauració del
museu per donar a conèixer com es restauren els teixits d’aquella època.
Elisabet Cerdà mostrarà com s’organitza el dia a dia en les diverses parts del taller i
explicarà algunes de les tècniques que s’hi desenvolupen habitualment. En concret
podreu veure peces tèxtils en les que s’està treballant o bé que han estat
restaurades recentment. Carrer Salmerón, 25.
Xancler modernista. Plaça del Progrés. 13’30h. A4
Xancler modernista: Actuació infantil
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Ballada dels Gegantons Modernistes davant del Vapor Aimerich, Amat i Jover mNACTEC (Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya).
13’30h. A2
Ballada dels Gegantons Modernistes davant del Vapor Aimerich, Amat i Jover mNACTEC (Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya).
Entitat: Grup de Geganters de Terrassa
Recepció oficial a l'Ajuntament . Sala de Plens de l’Ajuntament de Terrassa.
13’30h. A1
La famosa soprano Laly Duchamp i el magnífic tenor Giovanni Martinelli dins de la
seva gira concertística europea faran parada a Terrassa per a presenciar la primera
projecció cinematogràfica al Teatre del Retiro (antic Teatro del Prado Egarense) un
any després d'haver estat presentat a França pels Germans Lumière.
En la seva
estada a la ciutat se'ls farà una recepció oficial a l'Ajuntament on els rebrà el Sr.
Alcalde i interpretaran algunes àries composades per a grans mestres del bel canto
italià.
Ballada de peces tradicionals de petit format al Parc de Sant Jordi, 13’45h. A3.
Ballada de peces tradicionals de petit format a l'Era de la Masia Freixa, al Parc de
Sant Jordi, a càrrec de l'Esbart Egarenc del Social. Organitza: Esbart Egarenc
Ballada dels Gegantons Modernistes al Parc de Sant Jordi. 14h. A3
Ballada dels Gegantons Modernistes a l’Era de la Masia Freixa al Parc de Sant
Jordi. Entitat: Grup de Geganters de Terrassa
PER LA TARDA
Concert de peces de Narcisa Freixas de l'EMM-Conservatori de Terrassa. Círcol
Egarenc. 16’00h. A7
Concert de peces de Narcisa Freixas a càrrec de solistes de piano i grups de cambra
de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa
Puja al trenet del 1900! Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de
Terrassa. Des de 16’30h a 19’30h . Tot el dia. Itinerant.
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre
"trenet del 1900" tot gaudint de la Fira.
El trenet farà un recorregut d'uns 25' aprox. recordant la ruta de la llana a principis de
segle i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres. A la Rambla d'Egara,
davant del mNACTEC (Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya)
Organitza: Servei de Turisme
Festa a Cal Corcoy!!. Magatzem Corcoy (Plaça Mossen Cinto Verdaguer, 16).
16’30h. A7
Els treballadors de Cal Corcoy us conviden a una festa al seu magatzem, on
els Ministrils del Raval, ens amenitzaran amb un repertori dels balls
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modernistes. Taquilla Inversa. Organitza: Associació Cultural La Llançadora i
Treure Ball
Actuació del Drac de Terrassa. Plaça del Progrés. 17h. A4
Actuació i balls de Drac de Terrassa a la Pl. Progrés. Entitat: Drac i Drac infantil de
Terrassa
Concert teatralitzat de l'EMM-Conservatori de Terrassa a l'entorn de la figura de
Narcisa Freixas. Amics de les arts i Joventuts Musicals. 16’00h. A7.
Sessió del Concert teatralitzat a l'entorn de la figura de Narcisa Freixas (compositora
i pedagoga de l'època modernista) a càrrec del departament de piano de l'Escola
Municipal de Música-Conservatori de Terrassa i l'Escola de Teatre Les Pisanes.
Balls tradicionals indians que
Balls folklorics Indians. Plaça Vella. 17:00h. A1
varen introduir els emigrants que van viure a Sud-Amèrica. A les 11h davant del
mNACTEC, a les 12h al Raval i a les 17h a la plaça Vella
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 17h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
17h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€ Organitza: Servei de Turisme
Actuació Drac i Drac infantil de Terrassa. Plaça del Progrés. 17’00h. A4.
Actuació i balls de Drac i Drac infantil de Terrassa.
Obra de teatre «El ferro calent» a càrrec de Bisbatrerus Terrassa. Plaça Vella.
17’30h. A1
Us convidem a presenciar com un matrimoni obrer de la Terrassa modernista, es
serveix d'un costum antic per demostrar-se la seva fidelitat. La situació dóna un gir
als protagonistes d'aquesta
escena..
Desfilada i Comiat de motos i cotxes antics. Plaça Didó. 17’30h. A1
Sortida i comiat dels cotxes i motos antics de l'Escuderia MATHC. Recreacións
d'època.
Gaudiu un cop més d’aquesta impressionant concentració de vehicles d’època.
Organitza: Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hoquei Club
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Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
Carrer Font Vella. 17’30h. A6
De 17’30h fins a 20’30h Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit
en l'ambient social terrassenc de principis del segle XX. Centre Cultural El Social i El
Social teatre.
Taller de cuina infantil. Plaça Salvador Espriu. 17’30h A1
Taller de cuina infantil a càrrec de Su23 Espai de cuina i Gremi Empresarial
d'Hostaleria de Terrassa i Comarca
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 18h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
18h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels xiprer.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Ball de Plaça amb Treure Ball i Revelhet. Plaça Vella. 18h. A1.
Amb la música del grup Revelhet, un taller de dansa per aprendre i gaudir tot ballant
els balls de l'època: masurques, vals, scotish...
Entitat: Treure Ball
Café Cabaret: Un rodatge al món de la dansa. Casa Alegre Sagrera (entrada pel
carrer Cardaire - jardins). 18h. A6.
Un rodatge al món de la dansa: Actuació a càrrec d'espai Dansa, Estudi Mireia Ferrer
on passarem per tres diferents escenaris: L'Escenari de la dansa clàssica on
plasmarem la màgia del Carnaval de Venècia amb les Estacions de Vivaldi.
L'escenari dels cafès cantants una època d'esplendor del flamenc a Catalunya i
L'Escenari dels Cabarets, amb la influència francesa, juntament amb el charleston i
el jazz. Espai Dansa, Estudi Mireia Ferrer
Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
Carrer Font Vella. 18’30h. A6
De 17’30h fins a 19’30h Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit
en l'ambient social terrassenc de principis del segle XX. Centre Cultural El Social i El
Social teatre.
Rodatge de la pel·lícula , «Jocs d'amor» Masia Freixa. 19h. A3
La Masia Freixa...va de cine!
La porxada de la Masia acull el rodatge de la pel·lícula Jocs d'amor.
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Visita guiada i teatralitzada "Recepció a la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi.
19h. A3.
(planta baixa)
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - al passeig dels Xiprers.
(Places limitades, màxim 50 persones). Preu: 1€
Organitza: Servei de Turisme
Una tarda al Casino. Escenificació teatral al Gran Casino ( actual Abacus).
Carrer Font Vella. 19’30h. A6
De 17’30h fins a 19’30h Escenificació d'uns 30' on l'espectador quedarà submergit
en l'ambient social terrassenc de principis del segle XX. Centre Cultural El Social i El
Social teatre.
Agrupació Musical "San José de Abrucena" de Terrassa. Parc de Sant Jordi.
20h. A3.
Interpreten Petites peces de musical al costat de del seu stand al Parc de Sant Jordi.
Cloenda d'una Fira Modernista de Cine! Teatre Principal. 20’00h. A7.
Estrena de la pel·lícula “Amor en guerra” rodada a la XVIII Fira Modernista. Vine i
gaudeix d'un final de Cine. A càrrec d’Antoni Verdaguer (Director de Cinema) i
Cheap Films.
Finalitzen actes Fira Modernista. Plaça Vella. 20’30h. A1
Finalitzen actes Fira Modernista
La bellesa nocturna de la Masia Freixa. Masia Freixa. 21’30h. A3
La XVII edició de fira modernista proposa una experiència única, captivadora, de
llum i color per aquesta joia encisadora del modernisme terrassenc. Fonamentat en
un projecte inspirat en les teories organicistes de concepció de l’edifici per part de
l’arquitecte Lluís Muncunill i influenciat per l’obra d’Alexandre de Riquer l’empresa
terrassenca LAMP, S.A.U. ens presenta per primera vegada una il•luminació
sumptuosa per aquest edifici emblemàtic. T’ho perdràs?

ACTIVITATS DESTACADES
PUJA AL TRENET DEL 1900!
Fes un recorregut pel passat industrial i modernista de Terrassa pujant al nostre
"trenet del 1900" tot gaudint de la Fira.
El trenet farà un recorregut d'uns 30' aproximadament tot recordant la ruta de la
llana, a principis de segle, i alguns dels principals vapors, magatzems i teatres. No
només gaudiràs del passeig sinó que t’explicarem coses interessants!
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Una activitat per poder compartir en família i que farà feliç a petits i grans.
L'inici de la ruta serà a la Rambla d'Egara davant del mNACTEC (Museu Nacional de
la Ciència i Tècnica de Catalunya). Hi hauran dues parades per baixar: al C. del
Camí Fondo i al Portal Nou.
Preu: 1€
(Planta baixa)
Recepció a la Masia Freixa
Lloc de trobada: Parc de Sant Jordi - Passeig dels xiprer.
Dissabte a les 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.
Diumenge a les 11h, 12h, 13h, 17h, 18h i 19h.
La senyora Freixa us convida a assistir a la recepció especial que farà al distingit
arquitecte Lluís Muncunill i que comptarà amb l’actuació d’un duet musical
modernista.
Visita guiada i teatralitzada.
(Places limitades, màxim 50 persones).
Dissabte a les 11h, 12h, 13h, 17h, 18h I 19h.
Diumenge a les 11h, 12h, 13h, 17h, 18 h i 19 h
Preu: 1 €.
Circ Raluy Legacy, Tot el dia. Plaça Nova. A5.
De la mà d'en Lluís Raluy arriba a la nostra ciutat, un cop més, el circ per a
sorprendre a tothom amb la seva màgia llegendària. Veniu i gaudiu de l'essència de
l’art del circ en viu... Veniu i gaudiu de l’espectacle centenari d’una família de
generacions dedicades a fer feliç a grans i petits... Benvinguts al CIRC RALUY
LEGACY!
Del 29 d’abril al 12 de maig.
*Dijous: Dia de l'espectador
Venta
d'entrades:
A
les
taquilles
del
circ.
També
a
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/

OFERTA GASTRONÒMICA
OFERTA GASTRONÒMICA DE LA FIRA
La Fira Modernista de Terrassa ens permet gaudir d’una gastronomia tradicional amb
els plats i els productes típics del modernisme que ens presenten els cuiners i
cuineres dels diferents establiments de restauració de la ciutat. Consulteu la guia de
menús modernistes on trobareu una àmplia oferta.

MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA
Durant la celebració de la Fira Modernista hi haurà ornamentació a les entrades
principals, també podreu gaudir de parades engalanades i vestits modernistes.
Exposicions temporals
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Del 6 al 18 de maig en diversos espais del Mercat
El Mercat de Ferro.
Espais gastronòmics
Pati de la Farmàcia Albinyana
Dissabte de 10.00 a 21.00
Diumenge de 10 a 15
Masia Ca N’Oliveró.
L’ànima de casa teva.
Cafetalero
El Cresol, Cuina de Mercat
Dissabte d’7.30 a 23.00
Diumenge d’11.00 a 17.00
Racó de Sant Galderic
Dissabte Taller de cuina modernista per a infants a càrrec de Petit Xef
Dissabte d’11 a 23
Diumenge d’11 a 22
Carnisseria Vera
Bolets & Co
Espai de degustació del soterrani
Dissabte de 17.00 a 23.30
Diumenge d’11.00 a 22.30
Xarcuteria Criolla
El Celler del Mercat
Montse Carnisseria
Llegums cuits i plats cuinats Ricardo i Montse
Cafeteria Origen
Xarcuteria L’Enxaneta

PLAÇA SALVADOR ESPRIU
DISSABTE 11 DE MAIG
12.30 Show Cooking on us ensenyarem a fer una paella i venda de tiquets per
poder-ho tastar a càrrec de Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca.
Venda de tiquets al mateix punt:
Ració paella: 3€
Ració de coca d’escalivada i botifarra tarregada: 3€
Mató amb sucre: 2€
Ampolla d’aigua petita: 1€
17.30 Espectacle infantil participatiu “Set d’Art” a càrrec dels Comerços de la Plaça
Salvador Espriu
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DIUMENGE 12 DE MAIG
12.00 Havaneres amb el grup “Els Mariners d'Egara” a càrrec dels Comerços de la
Plaça Salvador Espriu.
17.30 a 19.00 Taller de cuina infantil (nens majors de 5 anys) a on els més petits
podran decorar galetes a càrrec de Su23, Espai de cuina i Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca

PLAÇA DIDÓ
DIUMENGE 12 DE MAIG
12.00 a 14.30 Vermut modernista, a càrrec de Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca.
Col·laboradors:
- Alumnes de l’INS Cavall Bernat
- Caves Mont Ferrant
- Su23, Espai de cuina
- El Bandarra vermut

MERCATS D’ARTESANIA I ALIMENTACIÓ
Podeu visitar el Mercat d’Artesania a la Plaça Freixa i Argemí i al Parc de Sant
Jordi on trobareu els millors productes naturals i exclusius arribats d’arreu de
Catalunya: articles de fusta, ceràmica, bijuteria, teixits, cuir, ungüents, sabons
naturals, il·lustracions, perfums, cartelleria, enquadernacions, etc.
També podreu gaudir de demostracions d’oficis tradicionals emblemàtics i
representatius del modernisme, com són la forja, la vitralleria, els esgrafiats,
l’escultura, el vidre bufat, la llauneria, fotografia minutera, etc. així com podreu
participar de tallers interactius per aprendre les tècniques artesanals pròpies dels
oficis de la ceràmica, la seda i el vidre pintat, teixit amb teler, el trencadís, o la
cal·ligrafia modernista, entre d’altres.
Gaudireu de tot un espectacle creatiu, cultural i artístic de la mà dels millors artesans
del país.
El Mercat d’Alimentació Artesana el trobareu a la Rambla d’Ègara on podreu
gaudir d’una gran exposició i venda de productes d’alimentació d’elaboració pròpia.
Productes naturals, de pagès, de proximitat, ecològics, de gran qualitat i diversitat el
trobareu al vostre abast fets amb processos artesanals per delectar els paladars més
exigents.
Horari
Dissabte: de 10h a 21:30h
Diumenge: de 10h a 21:30h.
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VISITES GUIADES FIRA MODERNISTA 2019
ESPAI

DISSABTE

DIUMENGE

VISITA GUIADA I TEATRALITZADA
11 h – 12 h – 13 h 11 h – 12 h – 13 h
“RECEPCIÓ A LA MASIA FREIXA”
17 h – 18 h – 19 h 17 h - 18 h - 19 h
(Durada: 45’) – 1 €
Pl. Freixa i Argemí, 11 (passeig dels
xipresos)
(Places limitades, màxim 50 persones)

“DESCOBREIX
LES VOLTES DE LA MASIA FREIXA”
(Durada: 20’) – 1€
Pl. Freixa i Argemí, 11 (porta de servei)
(Places limitades, màxim 30 persones)

11 h – 11.30 h - 12
h – 12.30 h – 13 h
– 17 h – 17.30 h –
18 h – 18.30 h –
19h – 19.30 h – 20
h

11 h – 11.30 h - 12
h – 12.30 h – 13 h –
17 h – 17.30 h – 18
h - 18.30 h – 19 h 19.30 h – 20 h

“UNA ENCISADORA NIT A LA
MASIA FREIXA AMB VETLLADA 21.30 h
22.30 h
MUSICAL”
(visita adaptada excepte la pujada al
segon pis)
(Durada: 45’) – 1€
Pl. Freixa i Argemí, 11 (porta Masia
Freixa)
(Places limitades, màxim 50 persones)

AJUNTAMENT DE TERRASSA
(Durada: 25’) – 1€
Raval de Montserrat, 14
(Places limitades, màxim 40 persones)

11.30 h - 12 h – 11.30h - 12 h –
12.30 h – 13 h
12.30 h – 13 h

CASA JOSEP Mª COLL I BACARDÍ
(adaptada excepte la pujada a la 17 h – 17.45 h
terrassa)
(Durada: 40’) – 1€

11.15 h – 12 h
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Avinguda de Jacquard, 1
(Places limitades, màxim 40 persones)

TEATRE PRINCIPAL
(Durada: 45’) – 1€
Pl. de Maragall, 4
(Places limitades, màxim 40 persones)

11.15 h – 12 h

ESCOLA INDUSTRIAL
(Durada: 40’) – 1€
Carrer Colom, 1
(Places limitades, màxim 50 persones)

PARC DESINFECCIÓ
(Durada: 25’) – 1€
Calderón de la Barca, 4 –
Ctra. Olesa de Montserrat
(Places limitades, màxim 40 persones)

10 h

10.30 h

10.30 h

11 h

11 h

ITINERARI INFANTIL (infants de 3 a 10
anys)
NA TERANYINES EN ESCENA
12 h
(Durada: 1 h) – 1€
Plaça Didó, 3 (porta Sala Muncunill)
Accessible per a infants amb TEA
(Places limitades, màxim 20 infants
més acompanyants adults)

ITINERARI:
“CINE... ARA FA CENT ANYS!”
(Durada: 1h) – 1€
Plaça Vella, 12 – (davant la façana
de la Catedral del Sant Esperit)
(Places limitades, màxim 50 persones)

11.15 h – 12 h

12 h

11.30 h

11.30 h

17 h

17 h

ITINERARI:
12 h
“RUTA MUNCUNILL”
(adaptada excepte la pujada a la sala
d’actes de l’Arxiu Tobella)
19 h
(Durada: 1h 15’) – 1€

12 h
19 h
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Placeta Saragossa, 2 (davant porta
Arxiu Tobella)
(Places limitades, màxim 50 persones)

ITINERARI:
“DIVERTIMENTO”
18 h
(Durada: 1h 15’) – 1€
Carrer Pantà, 57 (Societat Coral Els
Amics)
(Places limitades, màxim 50 persones)

PUJA AL TRENET DEL 1900!
(Durada: 45’) – 1€
Rambla d’Ègara, 270
(Places limitades, màxim 60 persones)

18 h

De 10 h a 13.30 h

De 10 h a 13.30 h

de 16.30 h a 20 h

de 16.30 h a 20 h

Visita o itinerari accessible a persones amb mobilitat reduïda
visita accessible amb intèrpret en Llengua de Signes Catalana
visita o itinerari que compta amb 5 dispositius de so amplificat i bucles
magnètics individuals.
Demanar els aparells al guia a l’inici de la visita. Per formalitzar el préstec cal lliurar
el DNI que el custodiarà fins que es retornin els dispositius un cop acabada la visita.
itinerari inclusiu, obert a infants amb i sense discapacitat, i accessible per a
infants amb TEA. Aforament limitat a 20 infants, que hauran de venir acompanyats
d'alguna persona adulta.
A (www.firamodernista.org) us podreu descarregar una Guia narrativa amb
fotografies i pictogrames per anticipar l'activitat.
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ALTRES VISITES GUIADES
ESPAI
mNACTEC
Rambla d’Ègara, 270
1€
“Activitats amb aforament
limitat.
Es recomana fer reserva
prèvia a www.mnactec.cat”

DISSABTE

DIUMENGE

Passejada per les voltes
de la teulada del museu
10.30 h , 11.30 h i 12.30
h i 13.30 h

Passejada per les voltes
de la teulada del museu
10.30 h , 11.30 h i 12.30
h i 13.30 h

Visita teatralitzada
“1909. Un passeig per la
fàbrica”
11 h, 12 h, 13 h, 18.30 h
i 19.30 h

Visita teatralitzada
“1909. Un passeig per la
fàbrica”
11 h, 12 h, 13 h, 18.30 h
i 19.30 h

CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL

Visita a l’exposició
“Vestits de pel·lícula”
11 h i 13 h

C. Salmerón, 25

Visita al Taller de
restauració
11.30 h i 13.30 h

CASA JACINT BOSCH
Seu Minyons de Terrassa –
C. del Teatre, 4-6

12 h

CASA BALTASAR GORINA
Seu d’Alerta Prevenció SL
(Recreació d’un centre
mèdic del 1900)
C. de la Font Vella, 93

10 h – 10.30 h - 11 h –
11.30 h – 12 h – 12.30 h
– 13 h – 13.30 h

12 h

16 h – 16.30 h – 17 h –
17.30 h – 18 h
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PORTES OBERTES
ESPAI

mNACTEC
Rambla d'Ègara, 270

DISSABTE

DIUMENGE

de 10 h a 14.30 h i
de 16 h a 21h

de 10 h a 14.30 h i
de 16 h a 21h

CASA ALEGRE DE
de 11 h a 14 h
SAGRERA
(visita adaptada: planta i de 17 h a 20 h
baixa i pati)
C. de la Font Vella, 2931

MASIA FREIXA
(visita adaptada: planta de 10 h a 14 h
i de 16.30 h a 20.30 h
baixa)
Pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11

d’ 11 h a 14 h
i de 17 h a 20 h

de 10 h a 14 h
i de 16.30 h a 20.30 h

de 10 h a 15 h

CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I
MUSEU TÈXTIL
C. Salmerón, 25

CASA BALTASAR
GORINA
Seu d’Alerta Prevenció
SL
(Recreació d’un centre
mèdic del 1900)
C. de la Font Vella, 93

De 10 h a 14 h
i de 16 h a 19 h

CASA IGNASI
ESCUDÉ GALÍ

De 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19.30 h
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Seu de l’Institut Català
de Retina
C. del Nord, 77

CASA JACINT
BOSCH
Seu Minyons de
Terrassa
C. del Teatre, 4-6

de 11 h a 23 h

de 11 h a 23 h

MAGATZEM
PASQUAL SALA
(CECOT)
(Visita adaptada
excepte la Sala de
l’antiga biblioteca)
C. de Sant Pau, 6

de 10 h a 14 h i
de 16 h a 18 h

de 10 h a 14 h

SEU D’ÈGARA
Plaça del Rector
Homs, s/n

de 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19 h

CASTELL CARTOIXA
DE VALLPARADÍS
Salmerón, s/n

de 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19 h

d’11 a 14 h

d’11 h a 14 h
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CONCURSOS
www.firamodernista.cat
VII CONCURS D’INSTAGRAM #FIRAMODERNISTATRS2019
Consulta les bases de participació a: per_ ls d’Instagram de @terrassaturisme,
@terrassacentre i @igersterrassa
XV CONCURS D’AMBIENTACIÓ DE
COMERÇOS I APARADORS
Organitzat per “Terrassa Centre”. Consulta les bases a: www.terrassacentre.com
XIII CONCURS D'ENGALANAMENT DE
CARRERS: MONTSE PRAT
Organitzat per “Terrassa Centre”. Consulta les bases a: www.terrassacentre.com
XIV CONCURS D’AMBIENTACIÓ DE BARS I
RESTAURANTS
Organitzat pel Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca.
Per a més informació: 937 80 13 59 o gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com
III CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L’AIRE
LLIURE DEL 2N PÍCNIC MODERNISTA
DE TERRASSA
Amb la col·laboració de: El Social, Amics de les Arts i Joventuts Musicals i Coro Vell.
Consulta les bases a: www.firamodernista.cat
XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
Organitzat per Fotoclub Terrassa i Ajuntament de Terrassa. Consulta les bases a:
fotoclubterrassa.wordpress.com
XI CONCURS D’AMBIENTACIÓ I
DECORACIÓ DE PARADES DEL MERCAT
MODERNISTA
Per a més informació Consulta les bases a: www.firamodernista.cat
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INFORMACIONS D’INTERÈS
OFICINA DE TURISME
Masia Freixa, Plaça Freixa i Argemí. Tel. 93 739 70 19
www.visitaterrassa.cat
PUNTS D’INFORMACIÓ DE LA FIRA
MODERNISTA
Durant tot el cap de setmana, podreu recollir el programa de la Fira i s’informarà de
totes les activitats que s’hi poden trobar.
Al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament, parada Terrassa.
Al Parc de Sant Jordi, davant la Masia Freixa
A la Casa Soler i Palet al carrer Font Vella, 28.
Els alumnes de Turisme de l’Institut Cavalll Bernat i Voluntaris Terrassa donaran
suport i informaran als visitants durant tot el cap de setmana.
Punt d’atenció als nens i nenes que es perdin durant la Fira: atri de l’Ajuntament,
Raval de Montserrat,13 (Cos de Guàrdia-Policia Municipal).
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Mútua de Terrassa
Pl. Dr. Robert / Pg. Comte d’Ègara.
Creu Roja
C. Major, cantonada Pl. Vella. També trobareu servei d’assistència itinerant en
bicicleta de la Creu Roja per l’espai de la Fira.
TRANSPORT PÚBLIC
Autobusos urbans
Dissabte 11 i diumenge 12, totes les línies circularan pels carrers Arquímedes (sentit
nord) i Galileu (sentit sud), realitzant les parades als llocs provisionals indicats al
plànol adjunt._www.tmesa.com_
Autobusos interurbans
Totes les línies d’autobusos interurbans realitzaran parada a l’estació d’autobusos
situada a la plaça Doré. Les línies de Terrassa-Matadepera i Terrassa-Castellbell i el
Vilar circularan pel c. Arquímedes (sentit nord) i Galileu (sentit sud). Les parades es
faran a l’alçada del carrer Volta, de la pl. Del Progrés i també a l’estació d’autobusos.
Taxis
Les parades es mantenen en els seus llocs habituals que es poden consultar al
plànol adjunt.
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Aparcaments
Consulteu l’emplaçament dels aparcaments públics al plànol adjunt.
Tots els aparcaments tindran restriccions d’entrada i sortida coincidint amb la
realització de les activitats incloses en aquest programa que afectin, directament o
indirecta, les vies d’accés i sortida als aparcaments.
Facil Pk, Els Parquings del c. Sant Leopold, 33, i pl Lluís Companys oferten pel cap
de setmana de la Fira una tarifa plana de 5€ tot el dia o 3€ per 4 hores.
SABA, oferta 3€ per 4 h. Pàrquing del Raval de Montserrat accés per c. Grannius –
Goleta, i Pàrquing Pl. Vella accés des de c. Major/ Forn, Pàrquing Passeig Comte
d'Ègara

ACCESSIBILITAT
La majoria de les activitats programades són accessibles. Les activitats adaptades
per a persones amb discapacitats diverses es troben convenientment assenyalades
al programa.
Les persones amb mobilitat reduïda que disposin de targeta d’aparcament
podran estacionar a les reserves especials dins dels aparcaments públics i a la zona
blava sense necessitat d’extreure el tiquet corresponent.
S’han programat diferents visites guiades amb interpretació en Llengua de
Signes Catalana.
En certes visites, les persones amb deficiències auditives, disposaran de
dispositius de so amplificat i bucles magnètics individuals. Els visitants podran
demanar els aparells al guia a l’inici de la visita. Per formalitzar el préstec cal lliurar el
DNI que el custodiarà fins que es retornin els dispositius un cop acabada la visita.
Els visitants també podran consultar l’audiosignoguia de la Masia Freixa i
descarregar-se gratuïtament l’audioguia de la ruta modernista de Terrassa
http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/
http://visitaterrassa.cat/audioguia/
Per les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema Braïlle de
lectura, al punt d’informació turística del Parc de Sant Jordi podran demanar en
préstec la guia de la Masia Freixa en Braïlle i poder visitar-la al seu aire.
Per les persones amb discapacitat intel·lectual posem a la seva disposició la
publicació de la Masia Freixa de Lectura Fàcil que es podrà demanar també al punt
d’informació turística de Sant Jordi.
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FIRA DE CIUTATS MODERNISTES
Raval de Montserrat A1 Visiteu l’estand per primera vegada una ciutat europea
convidada: Riga, que proposarà un passeig pel seus carrers on es concentra el
conjunt d’edificis modernista més gran del nord d’Europa, també trobareu la
representació de la Confédération Européenne des Fêtes et des Manifestations
Historiques (CEFMH) i la “Confederación Europea de Fiestas y manifestacions
Históricas”. Busqueu a l’Ajuntament de Terol que ens mostrarà el seu patrimoni
modernista obra, en la seva majoria, de l’arquitecte Pau Monguió i ens portarà fins a
la nostra ciutat a l’il·lustre personatge de Segundo de Chomón què, com a l’època,
passejarà per la nostra ciutat a la captura de moments cinematogràfics inoblidables...
La resta de ciutats que configuren l’espai està integrat per: Alcoi, Amposta,
Argentona, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar de n'Hug, L'Ametlla del Vallès, La
Garriga, La Pobla de Lillet, Manresa, Mataró, Reus, Sant Vicenç de Castellet,
Terrassa, Ullastrell, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), el Palau Güell i la Diputació de Barcelona. I
els museus: mNACTEC, Museu de Terrassa, Centre de Documentació i Museu
Tèxtil i Museu d’Art de Cerdanyola.
.
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LA MODERNISTA
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