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Terrassa és Modernisme. És per això una gran notícia que aquest
any la ciutat recuperi la Fira Modernista allà on pot lluir amb
més esplendor, al carrer, tot i que amb totes les precaucions i
mesures necessàries. Seguim vivint una crisi sanitària que tot ho
condiciona, però els dies 7, 8 i 9 de maig podrem tornar a dur a
terme el nostre particular viatge al passat.
La Fira conserva la temàtica prevista l’any passat, la de l’esport.
Terrassa és la capital catalana del Modernisme industrial i també
un referent esportiu a escala internacional. De fet, aquest any
podem presumir de la designació com a Ciutat Europea de l’Esport,
a més de la il·lusió que representarà acollir, el 2022, el Mundial
d’Hoquei femení.
El 2020, la Fira Modernista no va tenir cap activitat presencial.
Enguany, amb tota la prudència i les mesures que calen, en
recuperem algunes, com ara les visites guiades al patrimoni (Masia
Freixa, Ajuntament i alguns dels principals elements modernistes
de la ciutat). Es tracta de visites pensades per a tothom, accessibles
i inclusives, amb algunes activitats adreçades especialment als
nens i nenes i les seves famílies. El Teatre Principal acollirà la
inauguració i la cloenda de la Fira, així com un seguit d’espectacles
que van de la màgia a la música passant pel ball o la òpera,
sempre amb un aforament limitat i amb reserva prèvia d’entrades.
Igualment, ateses les limitacions pel que fa al nombre d’assistents,
tothom podrà veure en directe tots els espectacles programats
al Principal durant la Fira a través del web www.firamodernista.
cat o de Canal Terrassa.
La vida al carrer també tornarà a treure el cap amb els tradicionals
mercats d’alimentació i artesania o la mostra d’oficis al Parc de
Sant Jordi, amb controls d’aforament.
Després de moltes edicions d’una Fira que no ha deixat de guanyar
visitants de fora de la ciutat i que ha esdevingut un dels principals
elements de projecció de Terrassa, enguany potser toca recuperar
una Fira més local, evitant les aglomeracions i respectant totes
les mesures preventives.
La Fira Modernista és un dels esdeveniments més importants de
l’any a Terrassa. Us convido a viure-la, a gaudir-la i a ajudar-nos
a preparar la Fira del 2022, que de ben segur recuperarà tota la
seva vitalitat i esplendor.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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Raval de Montserrat - Plaça Vella
Plaça Salvador Espriu
En aquest àmbit podem trobar el cotxe del Niquet, fet pels
alumnes de l’Escola Municipal d’Art, les col·laboracions d’entitats
del món de l’esport i la plaça Vella, punt de sortida del trenet
que ens portarà a fer un recorregut amb els edificis com a grans
protagonistes de la història de l’època modernista.

Dalt: l’equip juvenil de Terrassa FC,
temporada 1917-18. Joan Parera.
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Necessites informació sobre la Fira Modernista o la Terrassa Modernista?
Tens dubtes sobre les activitats del programa?
Ens trobaràs a l’atri de l’Ajuntament tot el cap de setmana.
Aforament limitat. Mesures COVID.

Atri de l’Ajuntament
Tot el cap de setmana
Vols tornar a veure els nostres Gegantons modernistes?
La Roseta i en Magí estaran plantats a l’atri de l’Ajuntament durant tot el cap de
setmana. Els Gegantons són una donació feta a Terrassa per la colla dels Geganters
de Terrassa, el 9 de maig del 2008, en un acte al Saló de Plens de l’Ajuntament de
Terrassa. Representen un senyor i una senyora de l’època modernista. Són obra de
Jordi Grau i el disseny de vestuari és de Ramon Roig i Paqui Arcos.
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Raval de Montserrat
Tot el cap de setmana
«Mec, mec, mec, l’automòbil del
Niquet, sense rodes ni xiulet,
mec, mec, mec.»
Aquesta era la cantarella que els nens
i nenes de la Terrassa dels primers
anys del segle XX dedicaven al seu pas
a Ernest Niquet Remy quan sortia a
passejar amb algun dels seus flamants
vehicles. Per la festa major del 1903,
Ernest Niquet va organitzar el primer
Aplec d’Automòbils de Terrassa, que va
generar una gran expectació entre tota
la ciutadania. Si veniu a veure’l al Raval,
potser els membres de la seva escuderia
ens podran aclarir si va córrer la ParísViena del juny del 1902 juntament amb
218 participants, dels quals només 70
van acabar la carrera.
Vine i descobreix el cotxe d’aquest
innovador terrassenc, un Salamandra
model Racing 1900, en companyia
dels alumnes del CFGS de Disseny
d’Elements per a l’Espectacle de l’Escola
Municipal Art i Disseny Terrassa.

Dissabte 8 de maig, a les 18 h
Presentació de la primera Milla
Modernista Ciutat de Terrassa.
Una delegació d’entitats i aficionats
del món de l’excursionisme i l’atletisme
volen presentar a l’alcalde de la Terrassa
modernista els papers per organitzar
una cursa l’any... 2022! Amb aquesta
recreació es vol donar a conèixer
l’organització d’una cursa d’exhibició
en la qual es recorrerà l’emblemàtica
distància atlètica de principi del segle
XX: la milla.
Aquest projecte neix de la col·laboració
del Centre Excursionista de Terrassa, el
Consell Esportiu del Vallès Occidental i la
Unió Atlètica de Terrassa, i compta amb
el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
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Nova Jazz Cava
Dissabte 8 maig, a les 20 h
Five Chickpeas
Philippe Colom, clarinet i saxo tenor
Marc Casas, vibràfon
Joan R. Puntí, guitarra
Guillem Plana, guitarra
Pep López, contrabaix
Preu de l’entrada: 12 €
Entrades a:
www.jazzterrassa.org

Mercat de la Independència
Dissabte matí
El mercat es vesteix de gala.
Les entrades del Mercat i les parades
interiors lluiran les millors teles i vestits
modernistes.

A partir del 5 de maig
Exposició fotogràfica «Mirem el
passat amb ulls de dona».

Tot el mes de maig
Exposició de maquetes d’edificis
singulars de Terrassa.
Exposició d’obres de maquetisme
sensacionals de l’autor terrassenc Marià
Palau.

Exposició de fotografies a càrrec de la
Diputació de Barcelona, que al novembre
del 2014 va publicar per primer cop a
les seves xarxes socials una fotografia
històrica, en blanc i negre, de principi
del segle XX; era una dona que venia
galls a la rambla de Catalunya. Aquestes
imatges, publicades a xarxes i exposades
aquí, són pinzellades per construir un
imaginari sobre el que feien les dones
a principi del segle passat. Dibuixen
una història en què les dones han
estat invisibilitzades i silenciades, i que
respon a un tipus de memòria històrica
androcèntrica. Les dones a les nostres
ciutats eren molt presents a l’esfera
privada, i amb un paper cada cop més
notori en l’àmbit públic.
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Plaça Vella
Tot el cap de setmana de 10 a 14 h
i de 16.30 a 20 h
Vols pujar al Trenet del 1900?
Vine i compra una entrada anticipada a
la taquilla de la plaça Vella per pujar al
Trenet del 1900, enguany amb un nou
recorregut per gaudir de la descoberta
de nous espais patrimonials i de com
devia ser la Terrassa de l’època del
Modernisme. Descobreix la ciutat tot
passejant i escoltant les històries d’uns
edificis i uns carrers plens de curiositats.
Recorregut: pl. Vella, Major, c. Unió, pl.
Salvador Espriu, Raval de Montserrat,
c. Rasa, c. Nou de Sant Pere, c. Garcia
Humet, pg. Comte d’Ègara, c. Font Vella,
pl. Vella. 30 min, aproximadament.
Aforament limitat. Taquilla de venda de
tiquets i control de cues a la plaça Vella.
Preu del bitllet 1€.

Plaça Salvador Espriu
Tot el cap de setmana
Vols saber-ne més sobre la
gastronomia a Terrassa?
Vine a l’envelat de la plaça de Salvador
Espriu per conèixer més sobre el Gremi
Empresarial d’Hosteleria de Terrassa i
Comarca, també trobaràs informació de
Terratapes i Egara Vermut.
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Rambla d’Ègara Nord
La rambla d’Ègara ens convida a passejar per una de les principals
vies de la ciutat gaudint del mercat d’alimentació artesana amb
productes de proximitat, ecològics i de qualitat. Podrem visitar el
Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu actual del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya (MNACTEC), una de les joies del Modernisme
industrial català.

Rambla d’Ègara
Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h
Mercat d’alimentació
artesana a la rambla d’Ègara
Amb una gran exposició i venda
de productes d’alimentació
d’elaboració pròpia. A més, àmplia
oferta de productes naturals, de
pagès, de proximitat, ecològics, de
gran qualitat i diversitat al vostre
abast, fets amb processos artesans
per delectar els paladars més
exigents.
Aforaments limitats, mesures antiCOVID i circuits recomanats.
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MNACTEC

Programa la teva visita a l’antic Vapor
Aymerich, Amat i Jover
L’edifici del Museu Nacional de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), el
Vapor Aymerich, Amat i Jover, és una de les
millors obres arquitectòniques industrials del
Modernisme català. Dissenyada per l’arquitecte
Lluís Muncunill, la fàbrica es va començar a
construir a la rambla d’Ègara l’any 1907 i va ser
inaugurada un any i escaig més tard. El Vapor
(denominació que prové de la utilització de la
màquina de vapor com a força motriu) acollia
tot el procés industrial de transformació de la
llana, des de la seva entrada en flocs fins a la
seva sortida en teixits acabats.
L’antiga nau de producció de la fàbrica, on avui
es troben les principals exposicions del Museu,
està coberta per un peculiar sostre en forma
de dents de serra. Les habituals formes rectes
d’aquest tipus de sostre van ser reinterpretades
per l’arquitecte Muncunill amb 161 voltes
catalanes, de maó pla, campaniformes.
Aquestes voltes se sostenen gràcies a 300
columnes de ferro fos, que servien també
com a baixants d’aigua i com a suport dels
embarrats, els enginys que transmetien la força
de la màquina de vapor a totes les màquines
de la fàbrica.
El MNACTEC és un dels tres museus nacionals
reconeguts pel Parlament de Catalunya i té
com a missió mostrar l’evolució dels avenços
científics i tècnics a Catalunya i explicar-ne
l’aplicació industrial i la incidència social. La
seu del Museu està situada a Terrassa, en
un dels edificis fabrils més emblemàtics del
Modernisme català: el Vapor Aymerich, Amat
i Jover, antiga fàbrica tèxtil dissenyada per
l’arquitecte Lluís Muncunill, construït entre el
1907 i el 1908 i declarat bé cultural d’interès
nacional (BCIN) el 2019.
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Les exposicions
L’exposició «La fàbrica tèxtil» mostra el
procés productiu de la llana a través dels
espais de l’antiga fàbrica: les carboneres, les
calderes, la xemeneia, la sala de la màquina
de vapor i tota la maquinària industrial
relacionada amb la fabricació de teixits.
Al Museu s’exposa també una col·lecció
de vehicles antics, que inclou automòbils,
camions, motors, avions, motos i bicicletes.
L’exposició «Viva Montesa» exhibeix
tots els models de la històrica marca de
motocicletes Montesa.
Exposició «La fàbrica tèxtil»

«Epidèmies i pandèmies. L’enemic invisible»,

Col·lecció de vehicles antics.

Entre les propostes del MNACTEC, també
hi ha exposicions dedicades a la història
dels ordinadors, les fonts d’energia i
l’aplicació de la química.
Les darreres exposicions inaugurades són
«Una MIRada a l’espai», que mostra la
història de l’estació orbital Mir a través
d’una rèplica a escala real de l’estació,
i «Epidèmies i pandèmies. L’enemic
invisible», que presenta l’evolució de les
grans plagues sanitàries des d’una òptica
històrica, científica, tecnològica i social.
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Recursos digitals per a la visita
A més de les exposicions, el MNACTEC ofereix diversos recursos per visitar el
Museu de manera virtual i aprofundir en la seva temàtica des de casa:
Visita virtual al MNACTEC

Selecció d’objectes

Mitjançant la tecnologia Google Street
View, es poden visitar els principals
espais i exposicions del Museu.

Al web del Museu es pot accedir a una
selecció d’objectes de les col·leccions
del MNACTEC.

Article «Esport, indústria i modernitat»

Exposicions en línia

Article de la revista Eix sobre la relació
entre la industrialització i els inicis de
l’esport a Catalunya.

Visita virtual «Un cop d’ull al MNACTEC»
El director del MNACTEC ofereix una
visita guiada virtual per a alguns objectes
destacats de les col·leccions del Museu.
La visita es va emetre amb motiu del Dia
Internacional dels Museus 2020.

Vídeo «Tot r/evoluciona»
Vídeo promocional de la visita al Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya.

El carro-estufa de desinfecció del
MNACTEC
Article sobre un enginy, conservat a la
col·lecció d’objectes del MNACTEC, que
es va utilitzar a principi del segle XX per
evitar la propagació d’epidèmies.

Exposició «Epidèmies i pandèmies.
«L’enemic invisible»

L’exposició presenta l’evolució de les
grans plagues sanitàries des d’una òptica
històrica, científica, tecnològica i social.

Al projecte Google Arts & Culture
hi ha tres exposicions virtuals, una
dedicada a motos Montesa, una altra
al fons fotogràfic de Catalana de Gas i
Electricitat, i una darrera a la col·lecció
de daguerreotips del Museu.
Tota la informació digital a:
www.mnactec.cat
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I també al MNACTEC

Escenari al pati del MNACTEC

Dissabte, diverses sessions
Portes obertes

Dissabte, diverses sessions
Petites Peces Tradicionals

Passejada per les voltes

Petita actuació de Sardanes

De 10.00 a 14.30 h i de 16.30 a
20.30 h
A les 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 h.*

Visita teatralitzada a la fàbrica
tèxtil
A les 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i
19.00 h*

Circulacions a la maqueta
ferroviària
A càrrec del Club Ferroviari de
Terrassa.

A les 11h. A càrrec del Grup Juvenil de
l’Esbart Egarenc.
A les 12h. A càrrec de l’Agrupació
Folklòrica “Amunt i Crits”.

Gralles i Tabals

A les 13h. A càrrec de Castellers de
Terrassa

Petita actuació de Sardanes
A les 17h. A càrrec de l’Agrupació
Folklòrica “Amunt i Crits”.

Diumenge, diverses sessions
Petites Peces Tradicionals

A les 11h. A càrrec del Grup Juvenil de
l’Esbart Egarenc.

Sons Blaus: «Cançons de Taverna»
A les 12h. A càrrec de Castellers de
Terrassa.
Aforament limitat.

Diumenge, diverses sessions
Portes obertes
De 10.00 a 14.30 h

Passejada per les voltes

A les 10.30, 11.30, 12.30 i 13.30 h*

Visita teatralitzada a la fàbrica
tèxtil
A les 12.00 i 13.00 h*
*Aforament limitat.
Per a poder participar de les
activitats cal reserva prèvia a través
del web:
www.mnactec.cat

Per a totes les actuacions de l’escenari
del MNACTEC cal reserva prèvia
mitjançant l’enllaç:
https://reserves.firamodernista.cat
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Parc de Sant Jordi - Masia Freixa
Plaça Freixa i Argemí
En aquest àmbit podrem visitar el Mercat d’Artesania a la plaça
Freixa i Argemí i al Parc de Sant Jordi, on trobarem els millors
productes naturals i exclusius arribats d’arreu de Catalunya.
També trobeu un dels protagonistes, l’edifici més emblemàtic i
espectacular d’en Lluís Muncunill; la Masia Freixa.
Plaça Freixa i Argemí
Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h
Mercat d’Artesania
Podem visitar el Mercat d’Artesania
a la plaça Freixa i Argemí i al Parc
de Sant Jordi on trobarem els millors
productes naturals i exclusius arribats
d’arreu de Catalunya: articles de fusta,
ceràmica, bijuteria, teixits, cuir, ungüents,
sabons, il·lustracions, perfums o
enquadernacions, entre molts altres. Una
complerta Mostra d’Oficis tradicionals
emblemàtics i representatius del
Modernisme, creant un escenari creatiu,
cultural i artístic de la mà dels millors
artesans del país.

També les exposicions de treballs de la
ma del Coro Vell, Amics de les Arts o
l’Agrupació de Pessebristes.
Exposicions, venda amb demostració i
tallers artístics participatius per infants.
Cal reserva prèvia a:
https://reserves.firamodernista.cat
Aforaments limitats, mesures anti-COVID i
circuits recomanats.

15

7, 8 i 9 de maig de 2021

Dissabte i diumenge, de 10 a 14 h i de
16.30 a 20 h
Visita la Masia Freixa
L’obra modernista per excel·lència de Lluís
Muncunill i Parellada tornarà a mostrar
tota la seva esplendor. Podreu visitar-ne
l’interior i conèixer els espais on vivia la
família Freixa i Argemí.
Entre els objectes que podreu trobar
hi hauran peces originals cedides per
l’ocasió, pel Museu de la Federació
Catalana de Tennis. Amb la col·laboració
del Club Tennis Terrassa.
També trobaràs la mostra de Hoquei 1900
de l’Arxiu del CD Terrassa Hockey. Amb
la col·laboració d’en Toni Nogués, Xavi
Planas i Museu de Terrassa.
I una petita selecció de peces dels
inicis del cinema de la col·lecció Jordi
Tomàs i Freixa. Es tracta d’una petita
mostra dels invents i la tecnologia
de la valuosa col·lecció Jordi Tomàs
que, gràcies a la generositat de la
família Tomàs, passa a formar part
del patrimoni municipal terrassenc.
L’Ajuntament pren el compromís de
custodiar el llegat de Jordi Tomàs
i Freixa i integrar la col·lecció al
futur Centre d’Interpretació del
Cinema i l’Audiovisual previst al
Parc Audiovisual de Catalunya.
L’Ajuntament es compromet, amb
tota la ciutadania, a prendre exemple
de Jordi Tomàs i Freixa i tenir cura
dels seus ensenyaments, i amb
aquesta mostra vol iniciar aquest camí
divulgatiu de tot un llegat.
Fes-te fotos i omple les xarxes amb el
hashtag #FiraModernistaTRS
Aforaments limitats, mesures antiCOVID i circuits recomanats
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Plaça del Progrés
La plaça del Progrés esdevé un espai on la cultura popular estarà
molt present. Hi trobarem el Drac Baluk Astharot, el Drac de
Terrassa, el Drac de Terrassa Infantil, els Castellers de Terrassa,
la Colla dels Federins de Terrassa i de la Creu Alta i el Gremi de
Floristes (amb la campanya «Posa flors al balcó»), entre d’altres.
També podrem comprar els productes que ens ofereixen els
comerços de l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell.
Amb la col.laboració de l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell.

Aforaments limitats, mesures anti-COVID i circuits recomanats.

Club Tennis Terrassa
Dissabte. Horari pendent de determinar
segons el nombre de participants.
2n Torneig de Tennis Modernista
Ciutat de Terrassa
El Club Tennis Terrassa organitza, un cop
més, el Torneig de Tennis Modernista
Ciutat de Terrassa a l’estil dels Grand
Slams que es començaven a inaugurar a
l’època del Modernisme. Per participarhi, és imprescindible anar vestit amb roba
de l’època. Cal inscripció prèvia.

1920. Magdalena Romagosa Bagué amb raqueta de tenis.

Organitza: Club Tennis Terrassa.
Quota d’inscripció: 10 €. Socis: 5 €.
Més informació a: Club de Tennis
Terrassa, c. Blasco de Garay, 35-50, tel.
93 780 98 80.
Aforament limitat i mesures anti-COVID.
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Carrer Font Vella - Passeig Comte d’Ègara
Parc de Vallparadís - Museu Tèxtil de Terrassa
La Casa Alegre de Sagrera, el Museu Tèxtil de Terrassa i l’Escola
Industrial formen part d’un àmbit on les propostes culturals i de
descoberta del patrimoni estaran completades amb d’altres que fins
i tot ens portaran a poder gaudir d’un descans a la natura.
Personatges caracteritzats pels
carrers de la zona.
Tot el cap de setmana
Una tarda al Casino
La ja popular escenificació al pati del Gran
Casino a càrrec d’El Social Teatre i l’Esbart
Egarenc tampoc es podrà dur a terme
aquest any. Seria l’edició núm. 15 d’aquest
divertit enfrontament entre burgesos i classe
treballadora. Tot i així, durant els dies de
la Fira i en diferents moments us podreu
trobar passejant pels carrers alguns dels
personatges. Els reconeixereu perquè aniran
encapçalats per l’Home Cartell que anuncia
l’esdeveniment cada any.
Podeu veure l’espectacle a:
https://youtu.be/j7pcB6XYcEY

18

7, 8 i 9 de maig de 2021

Parc de Vallparadís.
Dissabte, a les 12 h
Descans a la natura
Santiago Rusiñol diu: «És un home que
sent l’horror de la civilització industrial,
que postula la llibertat en tots els
terrenys, que tendeix a substituir la
realitat per la literatura i la raó pel
sentiment, que està fascinat per la
naturalesa, que cerca la vaguetat i la
melancolia, que valora l’inassequible, el
somni i l’indecís».
Una oportunitat única per descansar a
l’entorn verd més popular de Terrassa.
Segueix les mesures de prevenció i troba,
a l’entorn de Vallparadís més pròxim a
la Casa Josep M. Coll i Bacardí (Casa
Baumann) i el Museu Tèxtil, el lloc ideal
per gaudir de la natura tal com agradava
a l’època.

Si hi vas, podràs veure que diferents
personatges descansen a la zona i com
el grup Urban Sketchers de Terrassa
troba la inspiració necessària per
retratar el moment present envoltats
d’aquesta crida a la natura.
Hi col·laboren Llum i Color del 900 i el
grup Urban Sketchers de Terrassa.
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Museu Tèxtil de Terrassa
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h.
Fins al 9 de maig .
Exposició «El Modernisme i les flors,
de la natura a l’arquitectura»
Una exposició itinerant organitzada per l’Oficina
de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona,
pel Museu d’Art de Cerdanyola i per Museus
d’Esplugues de Llobregat. La seva itinerància
s’emmarca dins dels programes de suport de
la Xarxa de Museus Locals, instrument de
cooperació entre la Diputació de Barcelona i els
ajuntaments amb museus municipals.
Entre final del segle XIX i començament del segle
XX, la natura va ser la gran musa i font d’inspiració
d’arquitectes i artistes. Per Europa es va estendre
un nou estil que va rebre diferents noms; tot i
que genèricament es va anomenar Art Nouveau,
a Catalunya es va conèixer com a Modernisme. El
món vegetal era el repertori més utilitzat d’aquest
nou estil, que difonia valors com la llibertat
creativa, la fantasia, la línia corba i la sensualitat.
Façanes i interiors es cobrien de flors, fulles i tiges
en forma de vitrall, de ferro, de ceràmica o de
mosaic.
Els organitzadors de la mostra ens conviden
a veure com artistes i artesans van captar la
bellesa del món vegetal i el van reinterpretar
adaptant-lo amb les arts aplicades a la
construcció. Els objectes que hi veureu pertanyen
a diversos museus de la Xarxa de Museus de
Locals; d’aquesta manera, es demostra que el
Modernisme es va estendre més enllà del centre
neuràlgic de Barcelona fins a altres municipis, on
es conserven elements de caràcter arquitectònic
de gran bellesa que sovint són desconeguts pel
gran públic.
Per a més informació sobre les condicions de visita:
https://cdmt.cat/agenda/
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Carrer Sant Pere - Vapor Ventalló - Camí
Fondo - Carrer del Teatre - Carrer Sant Pau
Enguany el Teatre Principal serà el protagonista de la
inauguració i la cloenda d’una Fira Modernista diferent. Aquest
àmbit esdevé un espai ple de música i d’art on llocs com l’antic
Magatzem Pasqual Sala (actual CECOT), la Societat Coral Els
Amics, l’Arxiu Tobella o el Cinema Catalunya, entre d’altres, ens
oferiran tota una programació per gaudir de l’ambient cultural i
artístic del Modernisme.
Cinema Catalunya
Dissabte, a les 17.15 h
«Chomón 150 anys»
Sessió cinematogràfica de Segundo de
Chomón, organitzada per la Filmoteca de
Catalunya dins dels actes de l’any Chomón,
commemoració oficial 2021.
El 17 d’octubre del 2021 es compleixen
150 anys del naixement del cineasta
Segundo de Chomón Ruiz, nascut a Terol
però fortament vinculat a Barcelona.
Director, operador i fotògraf, va destacar
sobretot com a especialista en trucatges i
animació.

Les seves estades a la Pathé Frères
de París i a Torí, el convertiran en
un personatge paradigmàtic per
entendre els primers anys del cinema.
La sessió cinematogràfica «Chomón
150 anys» recull tretze títols rodats
entre el 1904 i el 1912 procedents de
diversos arxius fílmics europeus.
DCP. Acompanyament musical del
mestre Pineda
Digital. 63 min. Gratuït.
Entrades a:
http://www.cinemacatalunya.cat
i a la taquilla del cinema
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Teatre Principal
Inauguració: divendres, a les 20 h
«Terrassa, Modernisme de la
il·lusió»
Tenim el gust de presentar el gran
professor Mauri (Terrassa, 1860-1929),
il·lusionista i prestidigitador que per
primera vegada visita la Fira Modernista
de Terrassa per oferir-nos un espectacle
ple de màgia. El gran professor Mauri,
juntament amb els seus ajudants, ens
presentaran el seu número «Terrassa,
Modernisme de la il·lusió». Vine i gaudeix
com mai d’un espectacle al més pur estil
dels il·lusionistes de l’època modernista.
A càrrec de la companyia Núria Serra.
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/JOTZX
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i
el Canal Youtube de l’Ajuntament.

Dissabte, a les 12 h
«Pompeu Fabra: jugada mestra!»,
d’Òscar Intente
Un home vestit de tennista de principi de
segle XX, amb una raqueta i una pilota
a la mà, es dirigeix al públic de la sala.
De seguida fa entendre que aquell no és
el lloc adequat per jugar i que ningú no
ha de tenir por de ser colpejat per cap
pilota; d’aquesta manera, des de l’humor,
estableix una complicitat que permet
començar a parlar de l’afició de Fabra
per l’esport i de com, tant en el joc com
en la llengua, és necessari ordenar-se,
dotar-se d’unes normes.
Amb aquesta idea de joc, s’anirà introduint
la figura del mestre com l’àrbitre que ens
ha permès jugar en català.
Companyia: Inútils Mots - Teatre de la
Paraula
Idea, text i interpretació: Òscar Intente
Direcció i col·laboració en el text: Maria
Pla
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/QwAkC
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i
el Canal Youtube de l’Ajuntament.
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Teatre Principal
Dissabte, a les 17 h
«Trama»
Trama és un espectacle de dansa de
nova creació amb arrel tradicional de
l’Esbart Egarenc del Social, que evoca les
vides i els sentiments dels treballadors
del tèxtil a Terrassa mitjançant una
combinació de música tradicional, llums,
sons i color i amb una coreografia que
s’inspira en el llegat dels nostres avis.
Cada ball pretén ser una plasmació dels
sentiments del proletariat, i serà el so
dels telers (el soroll del garrot en picar
la llançadora) el que, entre ball i ball,
anirà teixint la continuïtat de l’obra, de la
mateixa manera en què es va convertir
llavors en la banda sonora dels carrers de
la nostra ciutat.

Un fragment de la nostra història local
que, com les velles xemeneies que
encara s’enfilen fermes com espines
dorsals, integra els nostres referents i
bona part de la nostra força actual. Un
passat propi i singular, de fàbriques i
vapors i de bells edificis modernistes.
Trama ha estat representat en nombroses
ocasions i municipis (inclòs el de Guimaraes
a Portugal) i va guanyar el premi Ateneus
en creativitat artística l’any 2016.
Idea original i coreografia: Jordi Comas i
Natàlia Trullàs
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/ZxOEk
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i
el Canal Youtube de l’Ajuntament.
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Teatre Principal

Programa

Dissabte, a les 20 h
«Petit recital operístic»

«Parigi o cara». La traviata. G. Verdi

El duo operístic de
Barcelona Classic Concert
ens oferirà un recital de
fragments d’òperes de
l’època del Modernisme.

«Vesti la giubba». Pagliacci. R. Leoncavallo

«Je veux vivre». Romeo i Julieta. Ch. Gounod
«Casta Diva». Norma. V. Bellini
«Una furtiva lagrima». L’elisir d’amore. G. Donizetti
«Là ci darem la mano». Don Giovanni. W. A. Mozart

«Som a l’any 1895, la famosa
soprano Laly Duchamp i
el magnífic tenor Giovanni
Martinelli, dins de la seva gira
concertística europea, faran
parada a Terrassa, on oferiran
un concert al Teatre Principal
de la ciutat.

«Quando m’en vo». La bohème. G. Puccini

Després viatjaran a França,
on es reuniran amb el Sr.
Pierre de Coubertin, amb
qui intercanviaran opinions
sobre l’organització de l’acte
inaugural dels primers Jocs
Olímpics de l’era moderna
que se celebraran a Atenes,
l’any 1896.

«Brindis». La traviata. G. Verdi

En el recital interpretaran
àries i duos d’òperes, com
«La traviata» de G. Verdi, «La
bohème» de G. Puccini o
«La flauta màgica» de W. A.
Mozart.

«Recondita armonia». Tosca. G. Puccini
«Papageno i Papagena». La flauta màgica. W. A.
Mozart
«Sì, mi chiamano Mimi». La bohème. G. Puccini
«Che gelida manina». La bohème. G. Puccini
«O soave fanciulla». La bohème. G. Puccini
A càrrec de la companyia Barcelona Classic Concert.
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/ZBgB7
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i el Canal
Youtube de l’Ajuntament.
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Teatre Principal
Diumenge, a les 10 h
Avant la ronda!
Miqui Giménez us proposa un espectacle que
de ben segur farà les delícies de grans i petits.
Tot un seguit de contes de l’època i una mostra
de jocs tradicional.
A càrrec de Miqui Giménez.
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/ljGSC
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i el
Canal Youtube de l’Ajuntament.

Diumenge, a les 13 h
Retalls de la lírica del Modernisme
Aquest duet format per la soprano
terrassenca Anna Farrés i la cèlebre arpista
Esther Piñol, dues joves talents del món de
la clàssica i la lírica, ens ofereix un programa
de cançons que recollirà tot un seguit d’obres
dels autors més rellevants de l’època del
Modernisme, amb predominança d’autors
catalans. Una interpretació on veurem brillar
l’arpa en solos d’una delicadesa exquisida,
acompanyats de la veu que ens transportarà
a recrear els bells paisatges de la lírica del
Modernisme. Interpretaran, entre d’altres,
els mestres Enric Morera (1865-1942), Enric
Granados (1867-1916), Gabriel Fauré (18451924) i Reynaldo Hahn (1874-1947).
A càrrec d’Anna Farrés i Esther Piñol.
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/TGvG8
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i el
Canal Youtube de l’Ajuntament.
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Concert «Fabricant Tonades»
dels Ministrils del Raval
Cloenda: diumenge, a les 20 h
Som en un any inconcret de la segona
dècada del segle XX. Els Ministrils del
Raval, amb l’ajut d’un eminent músic
terrassenc de l’època, ens il·lustraran
musicalment sobre els diferents balls de
l’època modernista, que es podien sentir
a casa nostra.
Repertori:
•Sardana curta (Josep Serra)
•Sardana llarga “Una mirada” (Pep Ventura)
•Mazurka “Ermínia” (Josep Serra)
•Polka “La Vivaracha” (Francesc Perich)
•Schotish “El parisien” (Francesc Perich)
• Vals “El Grumete” (Josep Serra)
•Americana “Camèlia” (Francesc Perich)
•Cuplet “fox-trot” “El vestir d’en Pasqual”
(Joan Viladomat)

Fitxa artística i tècnica:
Ministrils del Raval:
•Carles Llongueras (gralla i veu)
•Isi Vázquez (percussió)
•Jaume Moros (fiscorn)
•Joan Rosset (tuba)
•Josep Maria Pey (tenora)
•Gregori Ferrer (acordió)

•Pas-doble “El Intrépido” (Josep Serra)

•Pere Ruiz (saxo soprano)

•“Ball de Plaça de Terrassa” (Arranjament:
Ramon Serrat)

Emili Daura: Domènec Ferran

Direcció musical: David Sánchez
Caracterització: Alba Setó (Mimètic Studio)
Balladors: Marc Galí i Àngels Closa
Fotografies: Museu de Terrassa, Arxiu
Tobella, Arxiu Municipal, Nebridi
Azórtegui i Teresa Llordés
Equip tècnic: Cesc Puig, Quim Fondevila
i Jordi Paüls
Cal reserva prèvia:
http://entrapol.is/pRqeN
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
També pots seguir l’espectacle en directe a:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa i
el Canal Youtube de l’Ajuntament.
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Fundació Privada Arxiu Tobella
Inauguració divendres, a les 19 h
Exposició «Modernisme i
esport: dels pioners a la pràctica
popular»
Els dies 8 i 9 de maig: de 10.30 a 13 h i
de 18 a 20.30 h
Exposició del 8 al 23 de maig: de dimarts
a dissabte, de 18.30 a 20.30 h
Selecció de les millors imatges
fotogràfiques de la pràctica de
l’esport a Terrassa. A final del segle
XIX, el Modernisme es va declarar un
moviment entusiasta de l’esport pel que
representava de nou i modern, tot i que,
a mesura que va avançar el segle XX,
la figura de l’sportman va deixar pas a
l’esport popular.
Aforament reduït i mesures anti-COVID.
Més informació a:
Fundació Privada Arxiu Tobella
www.arxiutobella.cat
arxiu@arxiutobella.cat
Placeta de Saragossa, 2
Telèfon: 93 788 11 62

Casa Jacint Bosch
Dissabte
Visita guiada a la Casa Jacint
Bosch

Horari: 10 h, 11 h i 12 h

Vermut musical: «Cançons de
taverna»
Horari: 12-14.30 h

Diumenge
Visita guiada a la Casa Jacint
Bosch
Horari: 10 h, 11 h i 12 h

Vermut acompanyat de les
Gralles Grillades i els Pelacanyes

Horari: 12-14.30 h

A càrrec dels Minyons de Terrassa
Per a totes les activitats cal una reserva
prèvia:
www.minyons.cat/FiraModernista2021
Dalt: Noi amb bicicleta, 1915.
Baix: Club de futbol Pobla de Lillet, 1917.

Totes les activitats tindran un aforament
limitat i compliran les mesures de seguretat
anti-COVID i la normativa vigent.
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Casa Pasqual Sala (CECOT)
Els dies 8 i 9 de maig, de 10 a 18 h
Del 10 de maig al 30 de juny, de dilluns a divendres
de 9 a 15 h
Exposició #MiremElPassat
L’antic magatzem Pasqual Sala (CECOT) acollirà
l’exposició #MiremElPassat, que és un recull de
fotografies antigues del primer terç del segle XX.
Són imatges que ens parlen de la vida i els costums
d’aquella època, de llocs i de maneres de fer que avui
podem reconèixer amb curiositat i sorpresa. Instants
immortalitzats en blanc i negre que, un segle després,
han tornat a l’actualitat gràcies a l’èxit de la seva difusió
a les xarxes socials, amb l’etiqueta #MiremElPassat. Els
autors de les imatges van ser persones relacionades
amb la Diputació de Barcelona i d’altres totalment
alienes, les famílies de les quals van cedir generosament
el seu llegat fotogràfic.
La Diputació de Barcelona mitjançant el seu Gabinet
de Premsa i Comunicació i el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local, el Museu Marítim de Barcelona, el
Museu d’Arts Escèniques de Barcelona conjuntament
amb l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, han
fet possibles la recuperació i la transmissió d’aquest
patrimoni comú, una mirada al passat que ens convida a
reflexionar sobre el nostre present i futur.
Fotografia Autor: Frederic Juandó Alegret. 1912
A la imatge poder veure Joan Martí i Viñolas (la
Garriga, 9 de gener de 1887 - 17 de setembre de
1978). Pioner del ciclisme a Catalunya, conegut
com «el Martí de la Garriga». Va guanyar la Copa
Stadium del Campionat de Catalunya l’any 1912,
amb una Ciclo Sanromà i pneumàtics Continental.
També va guanyar la Volta a Catalunya i el Campionat
d’Espanya de Ciclisme l’any 1913. Revista «Stadium»,
núm. 94, 15 de juny de 1912.
A càrrec de la Diputació de Barcelona, amb el
suport de CECOT.
Per informació i reserves:
truqueu al 937 36 11 00
Aforament limitat i mesures anti-COVID.
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Societat Coral Els Amics
Dissabte, a les 12 h
Taula rodona humorística: «La
rivalitat: més enllà de l’esport»
Repassem la història de l’esport i explorem
els orígens de la rivalitat entre Terrassa
i Sabadell amb més humor que rigor.
Ponents: Domènec Ferran (Terrassa) i Jordi
Serrano (Sabadell). A càrrec del Centre
d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT).

Dissabte, a les 16 h
«Cafè a banda»
Una tarda musical amb un repertori que
ens transportarà als cafès teatre de l’època
del Modernisme.

Diumenge, a les 10, 11.15 i 12.30 h
«El domador de puces»
Tothom ha sentit a parlar dels circs de
puces, però poca gent n’ha vist un! Fèlix
Brunet us dona l’oportunitat de veure’n
un de molt especial! Un circ de puces
tradicional d’estil victorià, amb una preciosa
escenografia construïda artesanalment
sobre una consola isabelina del segle XIX.
Un espectacle amb tots els actes d’un circ
convencional, la corda fluixa, el forçut,
l’home bala (en aquest cas, la puça bala), els
trapezistes, el mag, el domador i el faquir.
Tots els esdeveniments requereixen
reserva prèvia a:
https://reserves.firamodernista.cat
Aforament limitat i mesures anti-COVID.
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Programa de visites guiades
Totes les visites i rutes guiades requereixen una reserva prèvia a
https://reserves.firamodernista.cat
Les places són limitades i es faran amb radioguies per garantir
les mesures de seguretat; caldrà que cada participant porti el seu
propi auricular.

Dissabte i diumenge, a les 11 h, 12 h, 13 h,
17 h, 18 h i 19 h
Visita guiada a la Masia Freixa,
la singularitat del Modernisme a
Terrassa
Visiteu la Masia Freixa (1905-1910),
edifici d’inspiració gaudiniana construït
per l’arquitecte Lluís Muncunill, que
destaca pels seus perfils arrodonits, l’ús
de l’arc parabòlic, les arts aplicades i el
trencadís de vidre de la coberta.
Durada de la visita: 50 min (places
limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
Visita accessible, excepte la pujada al
segon pis.

Dissabte i diumenge, a les 10.30 h
Itinerari inclusiu per a adults
«Terrassa industrial»
Descobriu el paisatge industrial: el
magatzem Joaquim Alegre, el magatzem
Torras, la quadra del Vapor Ventalló,
la fàbrica i el magatzem Marcet i Poal,
la quadra de la fàbrica Izard, el Vapor
Aymerich, Amat i Jover... Són testimonis
presents marcats pel desenvolupament
de la indústria tèxtil durant un centenar
d’anys i un valuós llegat per al nostre
present i futur.
Durada de la visita: 1 h 15 min
(places limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
Itinerari accessible cognitivament
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Dissabte i diumenge, a les 11 h, 11.30 h,
12 h, 12.30 h i 13 h
Visita guiada a l’Ajuntament de
Terrassa

Dissabte i diumenge, a les 16.30 h,
17.15 h i 18 h
Visita guiada a la Casa Josep M.
Coll i Bacardí

Deixeu-vos guiar pel vestíbul, l’escala
monumental, el saló de plens i el despatx
de l’alcalde.

Visita que us permetrà conèixer l’edifici
construït per Josep M. Coll i Bacardí com
a residència familiar i on destaquen els
paviments hidràulics, les arts aplicades i
les vistes des de la terrassa.

Durada de la visita: 25 min (places
limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme

Durada de la visita: 40 min (places limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
Visita accessible, excepte la pujada a
la terrassa

Dissabte i diumenge, a les 11 h i a les 16.30 h
Itinerari guiat «La ciutat de
l’hoquei»
Per descobrir el protagonisme de
Terrassa a l’inici de la pràctica de l’hoquei
a Catalunya i la seva consolidació com a
referent estatal. Recorrereu els escenaris
on es van xutar per primera vegada
pilotes amb estics i descobrireu els
espais relacionats amb els integrants del
mític Lawn Hockey Club Calassanci, el
primer club d’hoquei terrassenc.
Durada de la visita: 1 h 45 min (places limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme

Dissabte, a les 12.15 h i 18.30 h
Diumenge, a les 12.15 h, 16.30 h i 18.30 h
Itinerari guiat «Descobrint Lluís
Muncunill»
Aquesta ruta us portarà a conèixer
l’exterior d’alguns edificis dissenyats per
Lluís Muncunill, l’arquitecte més prolífic
que ha tingut la ciutat i un dels referents
en l’aplicació de l’estil modernista a
l’arquitectura industrial.
Durada de la visita: 1 h 15 min (places
limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
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Dissabte, a les 17 h, 17.30 h, 18 h i 18.30 h
Diumenge ,a les 17 h, 17.30 h, 18 h i 18.30 h
Visita guiada al Parc de
Desinfecció

Divendres, a les 17 h
Dissabte, a les 11 h
Itinerari literari «La teranyina, de
Jaume Cabré»

Veniu al Parc de Desinfecció i aprofiteu
l’oportunitat que us dona la Fira
Modernista per visitar aquest antic
edifici, d’estètica original, dissenyat per
l’arquitecte Josep M. Coll i Bacardí, on
es combina la funcionalitat amb l’art.

En aquesta edició de la Fira Modernista,
descobriu, en companyia de les
biblioteques, els racons que van inspirar
Jaume Cabré per crear l’obra literària La
teranyina. Un recorregut per la Terrassa
de principi del segle XX, a través dels
seus carrers, els seus vapors, els espais
d’oci d’obrers i amos, així com les seves
cases, tot experimentant les emocions
dels seus personatges.

Durada de la visita: 25 min (places limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme.

Durada de la visita: 1 h 30 min (places
limitades)
Preu: 1 €. A càrrec de la BCT, amb la
col·laboració del Servei de Turisme.

Dissabte, a les 10.30 h i 16.30 h
Itinerari guiat «Les botigues del
record»
Mitjançant aquesta ruta s’intentarà
recuperar de l’oblit aquells antics
comerços, aquelles botigues que en
algun moment van formar part del
paisatge de la ciutat i del dia a dia dels
seus habitants.
Les botigues eren punts de referència
urbana, espais de trobada i llocs de reunió a
la Terrassa obrera de principi del segle XX.
Durada de la visita: 1 h 30 min (places
limitades)
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
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Dissabte i diumenge, a les 12.30 h
Itinerari infantil «Na Teranyines
esportista»

Dissabte i diumenge, a les 10.30 h
Itinerari infantil «La màquina del
temps»

Na Teranyines no és una aranya
qualsevol, sinó una aranya obrera
centenària! Una aranya filadora
que coneix tots els secrets del teixit
de la llana i que, dia rere dia, ha de
treballar molt i fer molt d’esport per
poder fer front a tot un dia de treball.
Acompanyeu-la en el seu viatge en el
temps i descobrireu com era la Terrassa
industrial de fa cent anys.

Itinerari guiat en què els nens i nenes
seran els protagonistes. Veniu a
descobrir la nostra màquina del temps
i agafeu-vos fort perquè ens n’anem
de viatge al passat! Farem parada al
Modernisme, a un temps passat, el de la
revolució i expansió industrial, un passat
llunyà que avui dia és història. Activitat
per a famílies i grups amb infants de 4 a
12 anys.

Activitat per a famílies i grups amb
infants de 3 a 10 anys.

Durada de la visita: 1 h 15 min (places
limitades)

Durada de la visita: 1 h (places limitades)

Els menors han d’anar acompanyats
d’un adult (limitat a un adult per unitat
familiar).

Els menors han d’anar acompanyats d’un
adult.
Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
Itinerari inclusiu, obert a infants
amb i sense discapacitat, i accessible
per a infants amb TEA. Aforament
limitat a 8 infants, que hauran de venir
acompanyats d’una persona adulta
(limitat a un adult per unitat familiar).
A www.firamodernista.cat us podreu
descarregar una guia narrativa amb
fotografies i pictogrames per preparar
l’activitat.

Preu: 1 €. A càrrec del Servei de Turisme
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Accessibilitat del programa de visites guiades
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 diverses 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.
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
Les persones amb discapacitat visual
que coneguin el sistema Braille de
lectura podran demanar en préstec la
guia de la Masia Freixa en braille al punt
d’informació turística del Parc de Sant
Jordi i visitar-la al seu aire.
Les persones amb discapacitat
intel·lectual tenen a la seva disposició
les publicacions de la Masia Freixa de
lectura fàcil, que es podran demanar
també al punt d’informació turística del
Parc de Sant Jordi.
La majoria de les activitats programades
són accessibles. Les activitats adaptades
es troben convenientment assenyalades

al programa.
Visita o itinerari accessible a persones
amb mobilitat reduïda.
Visita accessible amb intèrpret en
llengua de signes catalana sota demanda.
Visita o itinerari que disposa de
dos bucles magnètics individuals. Cal
demanar l’aparell al guia a l’inici de la
visita. Per formalitzar-ne el préstec,
caldrà indicar el DNI al guia.
Itinerari inclusiu, obert a infants amb
i sense discapacitat, i accessible per a
infants amb TEA. Aforament limitat a 8
infants, que hauran de venir acompanyats
d’una persona adulta (limitat a un adult
acompanyant per unitat familiar).
A www.firamodernista.cat us podreu
descarregar una guia narrativa amb
fotografies i pictogrames per preparar
l’activitat.
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Visites al teu aire
Descobriu la ciutat al vostre aire amb l’audioguia del Modernisme
i l’audiosignoguia de la Masia Freixa.

Audioguia «Modernisme
industrial a Terrassa»

Audiosignoguia de la Masia
Freixa

Us convidem a fer la ruta del
Modernisme industrial de Terrassa de
manera lliure i autoguiada!

Amb subtitulació i llengua de signes
perquè les persones amb discapacitat
auditiva puguin fer la visita a aquest
edifici modernista de manera autònoma.
En català, castellà i anglès.

Podeu seguir-la en català, castellà o
anglès.
S’han escollit deu edificis de la
ruta industrial i modernista de
Terrassa: Vapor Aymerich, Amat i
Jover (MNACTEC), Mercat de la
Independència, Confiteria Vídua Carné
(farmàcia Albiñana), Ajuntament de
Terrassa, Casa Alegre de Sagrera, Gran
Casino, Casa Baltasar Gorina, Teatre
Principal, magatzem Torras i Masia Freixa.
Descarregueu-vos l’aplicació gratuïtament,
en format MP3, al mòbil a través de la
pàgina web:
https://visitaterrassa.cat/audioguia/

Per descobrir la Masia Freixa al vostre
aire, també posem a la vostra disposició
i en
les publicacions de lectura fàcil
llenguatge braille . Sol·liciteu-les al
punt d’informació turística.
Accediu a l’audiosignoguia a través
d’aquest enllaç:
https://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/
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Altres activitats
Pels carrers de la ciutat
Diumenge
Desfilada de cotxes i motos
Un cop més, l’escuderia Motor Atlètic
Terrassa Hockey Club (MATHC) us
ofereix l’oportunitat de gaudir de
l’espectacularitat dels primers vehicles
de motor que circulaven a l’època
del Modernisme. A l’estil del cotxe
del Niquet, motos i cotxes de l’època
faran una volta a la ciutat i us faran
emocionar amb el so dels seus motors
centenaris. Serà un acte diferent del que
normalment feien, però us regalaran un
moment únic en el qual gaudireu de la
màgia d’una època distingida, també,
pels inicis de la indústria automobilística.

Sala Espai Fotoclub del Centre
Cultural Terrassa
Del 24 d’abril al 28 de maig de 2021.
De dilluns a dissabte, de 16 a 21 h.
Recull fotogràfic de la Fira
Modernista de Terrassa
A càrrec del Fotoclub Terrassa.
Aforament limitat i mesures anti-COVID.
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Conferència virtual
Divendres a les 18 h
«L’esport femení a Catalunya: de les
pioneres del Modernisme a l’actualitat»
El paper històric de les dones en el fenomen
esportiu no és distant del qual han tingut en altres
activitats socials i culturals en el marc d’una societat
merament androcèntrica. En aquesta conferència
ens endinsarem en l’evolució de l’esport femení
a Catalunya a partir de 6 grans etapes. Aquestes
es corresponen amb les primeres incursions de la
dona a l’esport durant l’etapa 1870-1920, l’auge
esportiu durant la Segona República, l’esport femení
mediatitzat pel règim franquista, la democratització
de l’esport per a tothom, la importància dels Jocs
Olímpics de Barcelona 1992 i, finalment, el llarg camí
per equilibrar la balança esportiva.

Pràxedes Martí Gabarro amb vestit oficial de
tenista, 1915.

A càrrec de Dolors Ribalta, doctora en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) per la Universitat
Ramon Llull (2016), amb la tesi «Dones, esport i
dictadura: la memòria oral d’esportistes catalanes
durant la primera etapa del franquisme (19391961)». Llicenciada en CAFE (2004) i prèviament
diplomada en Magisteri d’Educació Física per la
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat
de Lleida (1998).
Segueix la conferència mitjançant l’enllaç:
https://bit.ly/3n00Z3d
Consulteu l’apartat d’activitats en línia:
www.firamodernista.cat

Bar-restaurant Els Telers, gestionat per
Prodis
Del 5 al 18 de maig
Cuina Pompidor
L’Escola d’Art i Disseny de Terrassa l’ha cedit per
exposar al Servei de Promoció de Gent Gran, la
podreu visitar al Bar-restaurant Els Telers, gestionat
per Prodis.
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Portes obertes

Castell Cartoixa de Vallparadís

Seu d’Ègara

Dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h i
diumenge, d’11 a 14 h
Apropeu-vos al Parc de
Vallparadís i descobriu aquest
edifici original del segle Xll,
convertit en cartoixa els segles
XIV-XV.

Dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h i
diumenge, d’11 a 14 h
Aquest conjunt monumental
constitueix un element
excepcional del patrimoni
històric i artístic català.

Hi trobareu l’exposició permanent del
Museu de Terrassa i també hi podreu
contemplar l’exposició temporal
“Després de la mort. La col·lecció del
Museu de Terrassa”.
Ho organitza: Museu de Terrassa

Veniu a visitar les esglésies de Sant Pere,
Sant Miquel i Santa Maria i el patrimoni
arqueològic i artístic que contenen i que
abasten un període ininterromput des
d’època ibèrica fins a l’actualitat.
Terrassa treballa per inscriure la Seu
d’Ègara en la Llista Indicativa de
Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Una experiència que no us deixarà
indiferents!
Ho organitza: Museu de Terrassa
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Casa Alegre de Sagrera
Dissabte i diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h
Us convidem a visitar la Casa
Alegre de Sagrera.
L’edifici es va construir a inicis del segle
XIX. Una reforma important duta a terme
l’any 1911 va convertir l’edifici en un
model d’habitatge burgès industrial
terrassenc d’època modernista.
Enguany només es podrà accedir al
menjador de les gran ocasions on podreu
admirar unes pintures d’Alexandre de
Riquer. La resta de l’immoble restarà
tancat al públic a causa d’unes obres de
rehabilitació.
Ho organitza: Museu de Terrassa
Entrada i sortida per la porta dels jardins
(carrer Cardaire, 21).
Aforament limitat. Grups reduïts.
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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 les cuineres dels
diversos establiments de restauració de la ciutat.

Restaurant Tivoli

Tast de vins de la Fira Modernista
de Terrassa
Descobriu l’apassionant món dels vins
en un tast conduit per dos sommeliers
professionals locals: Gustavo Vanoni,
del restaurant Tivoli, i Alba Puyol, del
restaurant L’Origen del Vi.

A diversos bars i
restaurants de la ciutat
Menús i vermuts

Consulteu l’oferta de menús
i vermuts per saber quins
restaurants hi participen:
https://tastal.cat/rutagastronomica/fira-modernista2021-vermuts-esmorzars-menus/
Consulteu les condicions. Cal
reserva prèvia.
A càrrec del Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca.

Tindreu l’oportunitat de tastar una selecció
de vins, escollits específicament pel tast
Modernista. Una experiència lúdica,
cultural i gastronòmica, acompanyada d’una
degustació de productes seleccionats i
platets.
Restaurant Tivoli: passeig Comte d’Ègara
14-16, 08221 Terrassa.
Per més informació:
Gustavo Vanoni
Telèfon o WhatsApp: 618 714 725
Correu electrònic: info@tivoli.cat
Alba Puyol
Telèfon o WhatsApp: 628 613 182 o
Correu electrònic: lorigen@lorigendelvi.com
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La Modernista, la sarsaparrella del segle XXI
«La Modernista» és un projecte gastronòmic nascut sota la batuta
culinària dels prestigiosos xefs Marc Ribas i Artur Martínez.

Ret homenatge a la Fira Modernista de Terrassa,
la ciutat on Sanmy, empresa productora, elabora
els productes. El resultat és un refresc inspirat en
una de les primeres begudes documentades de la
història, que va causar furor als segles XIX i XX.
Una beguda natural i sense alcohol elaborada
amb l’arbust de la sarsaparrella. Té propietats
diürètiques i tonificants. Sanmy n’ha adaptat la
recepta original centenària a les exigències del
segle XXI i l’elabora amb els millors ingredients
naturals, així com amb aigua de km 0 provinent
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.
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Concursos

Activitats en línia

Concurs d’Instagram
#FIRAMODERNISTATRS2021
Organitzat per Terrassa Turisme.
Consulta les bases de participació als
perfils d’Instagram de:
@firamodernistadeterrassa
@terrassa_turisme

Consulteu totes les activitats en línia que
us oferim al web. Podreu participar en
un escape room a càrrec de la Biblioteca
Central de Terrassa (BCT), en un art
challenge a càrrec del Museu de Terrassa
i fins i tot en una gimcana a càrrec del
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
(CEHT) on haureu de resoldre un enigma
o trobar una pista que us porti a saber
coses de l’esport i la Terrassa del 1900.

Concurs d’ambientació de
comerços i aparadors

També hi podreu consultar més
informació i seguir espectacles en
directe.

Organitzat per Terrassa Centre.
Consulta les bases a:
www.terrassacentre.com

Concurs d’ambientació de bars
i restaurants
Organitzat pel Gremi d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca.

Per a més informació:
937 80 13 59
gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com

Consulteu tota l’oferta, seguiu els
espectacles i participeu-hi a través del
web:
www.firamodernista.cat

42

7, 8 i 9 de maig de 2021

Informació d’interès
OFICINA DE TURISME

Masia Freixa, plaça de Freixa i Argemí
Telèfon: 93 739 70 19
www.visitaterrassa.cat

PUNTS D’INFORMACIÓ DE LA FIRA
MODERNISTA

Taxis
Les parades es mantenen als seus llocs habituals,
que podeu consultar a www.terrassa.cat
Aparcaments
Consulteu l’emplaçament dels aparcaments
públics a www.terrassa.cat

Al Parc de Sant Jordi, davant la Masia Freixa

Tots els aparcaments tindran restriccions
d’entrada i sortida coincidint amb la realització
de les activitats incloses en aquest programa
que afectin, de manera directa o indirecta, les
vies d’accés i sortida als aparcaments.

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).

FàcilPk als pàrquings del c. Sant Leopold, 33, i
pl Lluís Companys. Durant el cap de setmana
de la Fira Modernista faran una tarifa plana de
5€ tot el dia o 3€ per 4 hores.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ACCESSIBILITAT

MútuaTerrassa
Pl. Dr. Robert / pg. Comte d’Ègara

En el marc del Pacte Terrassa per a
l’Accessibilitat Universal, l’Ajuntament aposta
per una Fira Modernista inclusiva amb la
incorporació de suports que facilitin la
participació de les persones amb discapacitat.
Per aquest motiu, sempre que sigui possible,
les activitats incorporaran les anomenades
“cues inclusives”, de manera que les persones
amb discapacitat hi puguin accedir amb
una cua preferent. No és una qüestió
d’oferir privilegis sinó de tenir en compte
les dificultats que algunes persones tenen si
esperen durant estones llargues.

Durant tot el cap de setmana
Al Raval de Montserrat, a l’atri de
l’Ajuntament

Creu Roja
Trobareu als agents de salut comunitària i
primers auxilis bàsics de la Creu Roja pels
diferents espais de la Fira.

TRANSPORT PÚBLIC
Autobusos urbans
El dissabte 8 i el diumenge 9, totes les línies
circularan pel carrer d’Arquimedes (sentit
nord) i el de Galileu (sentit sud), efectuant les
parades als llocs provisionals www.tmesa.com.
Autobusos interurbans
Totes les línies d’autobusos interurbans
tindran parada a l’estació d’autobusos situada
a la plaça de Doré. Les línies de TerrassaMatadepera i Terrassa-Castellbell i el Vilar
circularan pel carrer d’Arquimedes (sentit nord)
i el de Galileu (sentit sud). Les parades es
faran a l’altura del carrer de Volta i de la plaça
del Progrés, i també a l’estació d’autobusos.
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Protocol d’actuació davant la COVID-19
En aquest apartat, trobareu informació sobre el protocol d’actuació
i prevenció davant la COVID-19 que segueix la Fira Modernista de
Terrassa aquest 2021 i també sobre les mesures que, de manera
individual, han de seguir els i les visitants que vulguin assistir
presencialment a les activitats de la festa d’enguany.

Protocols d’actuació establerts segons la normativa dictada per les
autoritats sanitàries:
•Enguany, la informació sobre
la festa estarà disponible
únicament en format digital i
en línia.
•L’organització garantirà la
desinfecció diària dels espais
d’actuació.
•Hi haurà dispensadors de gel
hidroalcohòlic en els punts
d’accés als espais d’actuació
programats.
•Es respectaran les distàncies
de seguretat entre visitants
requerides en l’aforament i la
disposició dels seients.

•Per accedir als espais
d’actuació i marxar-ne, compliu
estrictament les recomanacions
del personal de l’organització
que trobareu als diferents
punts. Aquest personal
s’encarregarà de regular
l’aforament i que les entrades i
les sortides esglaonades siguin
tan ràpides i segures com sigui
possible.
•A tots els espais on sigui
necessari, s’habilitaran
accessos i sortides per punts
diferents per tal d’evitar les
aglomeracions.
•Als edificis de visita lliure hi
haurà una entrada i una sortida
senyalitzada i un control
d’aforament.
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Mesures individuals per
participar a la Fira Modernista
de Terrassa 2021:
•L’ús de la mascareta és
obligatori en tot moment.
2M

•Si heu formalitzat una reserva
d’entrada per participar
de manera presencial en
les activitats, en accedir a
l’espai recordeu mantenir en
tot moment una distància
de seguretat de 2 m entre
persones.
•Per entrar als espais i sortirne, caldrà fer-ho de manera
esglaonada, seguint en tot
moment la senyalització
i respectant sempre les
indicacions del personal
de control d’accessos i
d’acomodació.

30’

•Heu d’arribar als espais
que acullen les activitats
amb un mínim de 30 min
d’antelació per poder-hi accedir
esglaonadament. Recordeu que
no es permetrà l’entrada als
recintes a partir del tancament
de portes.
•Podeu portar la confirmació
de la vostra reserva en format
digital (al vostre telèfon) o
bé portar-la impresa des de
casa, però us recomanem
dur l’entrada descarregada al
mòbil. Així evitareu al màxim el
contacte amb el paper.
•En accedir als edificis de visita
lliure, seguiu les senyalitzacions
d’entrada i de sortida i les
indicacions del personal
de l’organització quant als
aforaments.

Observació dels símptomes,
si es presenten:
Símptomes lleus
•Febre, tot i ser elevada, però que baixa
després de prendre antitèrmics, com
ara el paracetamol.
•Tos.
•Malestar general.
•Mucositat.
•Dolor generalitzat als ossos i a la
musculatura.
•Nàusees.
•Vòmits.
•Diarrea.
•Pèrdua del gust i l’olfacte.
Símptomes greus
•Dificultat respiratòria sobtada.
•Febre mantinguda al llarg dels dies que
no baixa amb antitèrmics.
Si teniu algun d’aquests símptomes, us
demanem que, aquest cop, us quedeu a
casa i ens seguiu a través del web i les
xarxes socials.

Comissió Fira Modernista

Organitza

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

EUROPEAN CITY OF SPORT 2021

Us animem a penjar el vostre contingut a les xarxes etiquetant
o mencionant els nostres perfils:
@firamodernistadeterrassa
@terrassa_turisme

@visitaterrassa

@firamodernistadeterrassa
@terrassaturisme

www.firamodernista.cat

Fira Modernista de Terrassa 2021-cat-v2

Us desitgem que gaudiu de la millor festa del
Modernisme.
Benvinguts a la Fira Modernista de Terrassa 2021!

