
RUTES 11a. EDICIÓ FIRA MERCAT MODERNISTA 
 
 
Ruta Modernista al centre històric  
 
 
Visita guiada pel centre històric de Canet comentant els edificis 
modernistes més emblemàtics.  
 
Dates: dissabte 15 de setembre i diumenge 16 de setembre a les 
18.00h 
 
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a 14 anys, estudiants i jubilats 

 
 
Ruta del Modernisme al centre històric i del llegat Puig i Cadafalch 
Visita guiada pel centre històric de Canet visitant la 
fàbrica Carbonell, el Passeig de la Misericòrdia i 
acabant al Santuari de la Misericòrdia, al restaurant i 
al parc, dissenyats per l’arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch.   
El recorregut de la ruta és per l’entorn urbà amb 
desnivells importants. 
 
Dates:  dissabte 15 de setembre i diumenge 16 de 
setembre a les 12.00h 
Preus: 5 € adults / 3 € nens, estudiants i jubilats 
 
 

Ruta dels Indians 
 
Visita guiada resseguint el patrimoni 
arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna 
dels americanos i en trenet, visitarem el 
Santuari de la Misericòrdia i el cementiri, i a 
Vil·la Flora gaudirem amb la teatralització 
“Els convidats del Sr. Busquets”. 
 
Dates:  dissabte 15 de setembre i diumenge 
16 de setembre a les 11.00h i a les 17.00h 
Preus: 5 € adults / 3 € nens, estudiants i 
jubilats 

 
 
Ruta modernista del carrilet al Castell 
de Santa Florentina 
Ruta modernista en carrilet i visita guiada al 
Castell de Santa Florentina, antiga casa forta. 
Inclou la visita a la cripta. Places limitades. 
 
Data: diumenge 16 de setembre  
Horari: matí 10.00h, 11.00h, 12.00h, 13.00h, 
16.00h, 17.00h i 18.00h 
Preus: 10 € adults / 6 € nens, estudiants i jubilats 



Passejada fotogràfica pels petits detalls i els colors de Canet 
 
Us proposem una passejada fotogràfica per anar descobrint aquells petits 
detalls, colors, reflexos i ombres que configuren la veritable essència del 
Modernisme de mans de la fotògrafa Marga Cruz. La ruta del dissabte 15 
inclou visita a la Casa Roura. 
 
Horari: dissabte 15 a les 18,00h i diumenge 16 a les 12.00h  
  
Preu: 5 € adults  

 
Ruta “El llegat del matrimoni Golart-
de Palau a Canet.  
Patrimoni civil i religiós” 
 
La ruta accedirà i es comentarà gran part 
dels edificis vinculats a aquest llegat. La 
visita es finalitzarà en el Parc del Santuari 
amb l’explicació del Restaurant, i del 
projecte inacabat dels 12 misteris de Puig i 
Cadafalch. 
 
Data:  dissabte 15 de setembre 
Horari: matí 11.30h i tarda 17.30h 
Preus: 5 € adults / 3 € nens, estudiants i jubilats 
 
 

 
Visita guiada a la “Casa Museu Lluís Domenech i 
Montaner i exposició Miquel Blay”  
 
Recorregut guiat per Can Rocosa i la Casa Domènech i un 
recorregut comentat dels treballs de Miquel Blay, per conèixer la 
seva aportació particular al Modernisme. 
 
Dates:  dissabte 15 i diumenge 16 de setembre a les 12.30h i a les 
16.45h 
 Preus: 5€ adults/3€ jubilats, aturats, estudiants i carnet de 

biblioteques 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Venda anticipada de tiquets de les rutes a: 
Oficina de Turisme - Casa museu Lluís Domènech i Montaner, xamfrà rieres Gavarra i 
Buscarons. Tel. 93 794 08 98, canet.turisme@canetdemar.cat  
Del 4 al 14 de setembre, de 10.00h a 14.00h 
 
Es podrà fer reserva anticipada de les rutes contactant amb l’oficina de turisme, i es 
disposarà d’una setmana a comptar des del dia de la reserva, per fer el pagament de la 
ruta a través de transferència bancària o en efectiu a la mateixa oficina de turisme. En el 
cas que no es realitzi el pagament dintre d’aquest termini la reserva quedarà anul·lada.  
 
Abans del 15 de setembre es podrà recollir el tiquet a l’oficina de turisme, i durant els dies 
15 i 16 de setembre a l’estand del Punt d’Informació de la Fira – Plaça de la Llenya-. 
 

mailto:canet.turisme@canetdemar.cat


La venda de tiquets durant els dies de la Fira Modernista (14 tarda, 15 i 16 de setembre) 
es farà a l’estand del Punt d’Informació de la Fira – 
plaça de la Llenya. 
Visita a la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner 
 
Recorregut per dos 
espais de gran 
interès patrimonial, 
Can Rocosa i la 
Casa Domènech 
que ens mostren la 
trajectòria polièdrica 
de Lluís Domènech i 
Montaner (1849-
1923), el pare de 

l’arquitectura 
modernista catalana. 
 
Dates: divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 de 

setembre. 
 
Horari: matí de 10.00h a 14.00h i tarda de 16.00h a 20.00h 
(durant la Fira Modernista) 
 
Preu: 3€ adults, 2€ jubilats i estudiants 
 
  
 
Ruta teatralitzada:  
La Maria Roura ens rep a casa seva. 
 
Ruta teatralitzada per visitar la Casa Museu Lluís Domènec i 
Montaner ii la Masia Rocosa i es coneixeran anècdotes de la 
vida familiar. 
 
Dates:  dissabte 15 de setembre i diumenge 16 de setembre  Horari: 11.30h i 17.30h 
 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. 
 

 
 
 
 
 
Visita lliure als panteons modernistes del cementiri 
municipal 
 
Panteó Busquets (1906-1909); panteó Domènech i Montaner 
(1910); panteó Font Montaner... entre altres 
 
Dates: dissabte 15 i diumenge 16 de setembre  

Horari: de 10.00h a 20.00h 
 



Carrer Sant Marc 
 
Activitat gratuïta 
 
Visita guiada a l’Escola de Teixits de Punt 
 
Exposició de diferents telers de gèneres de punt de 
la primera meitat del segle XX, audiovisual i visita 
exterior de la Nau Floris. 
 
Dates i horaris: dissabte 15 i diumenge 16  (dos grups 
)11h i 12h  
 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. 
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