


Fira Mercat Modernista 
La Fira Mercat Modernista, és un projecte que neix al 2008 amb un doble
objectiu: donar a conèixer Canet de Mar com a municipi d’interès turístic i
cultural, tot vinculant-lo amb la figura i obra de Lluís Domènech i Montaner
i, alhora, implicar a les associacions, entitats i ciutadania en un projecte
comú de ciutat.
 La implicació de tot un poble
Ben aviat vam veure que les previsions més optimistes quedaven curtes:
població i entitats van donar suport a aquesta iniciativa i, amb la seva
participació, van contribuir a recrear l’ambient de l’època per tots els
carrers del centre històric del municipi.

L’èxit d’aquest esdeveniment, que conjuga l’art i la
cultura modernista, l’artesania i el comerç local, amb una
amplia oferta lúdica i gastronòmica; i l’important
nombre de visitants, que a la darrera edició va superar
els 26.000, ens ha permès posicionar-lo com una de les
cites ineludibles del calendari firal català.

 El ressò mediàtic



26.000 visitants a Canet durant el cap de setmana de la fira.

Més de 60 parades d’artesans i 20 tallers d’oficis.

Menús modernistes a s restaurants del municipi.

Més de 2.000 visitants a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner.

Un miler de visitants al Castell de Santa Florentina.

Una vintena d’espais i activitats diferents distribuïts per tota la Fira:
tavernes típiques de l’època, espai ciutats modernistes, edificis amb
ambientació, espai lúdic infantil, escenaris...

Dades d’interès



Principals atractius

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.
El projecte museogràfic ofereix:

• sales d’exposició.
• espais interactius.
• projeccions audiovisuals.
• sala i exposició permanent del fotògraf canetenc

Eugeni Forcano

 Visites a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner



• Ruta modernista en carrilet i visita guiada al Castell
de Santa Florentina, antiga casa forta. Al segle XVI, va
passar a ser propietat de la família Montaner. Lluís
Domènech i Montaner va rebre l’encàrrec de reformar el
castell entre els anys 1899 i 1912. Inclou la visita a la cripta.
Places limitades.

• Rutes dels Indians Visita guiada resseguint el patrimoni
arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna dels americanos.
La ruta acaba amb una escenificació teatral als jardins de
l’edifici de Vil·la Flora.

• Rutes Modernistes. Visita guiada pel centre històric de
Canet que inclou visita a la Casa Roura, el Saló de Plens de
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Casa Juli Font (El Petit
Palauet).

 Rutes guiades i visites teatralitzades



• Ruta guiada: El patrimoni religiós i el llegat de Puig i
Cadafalch:És una passejada històrica per un Canet en plena revolució
industrial que labora però que no s’oblida d’orar: a la l’església
parroquial i la catedral del Maresme: el Santuari de la Misericòrdia.

• Ruta fotogràfica : passejada fotogràfica, per anar descobrint aquells
petits detalls, colors, reflexos i ombres que configuren la veritable
essència del Modernisme.

• Visita teatralitzada “La Maria Roura ens rep a casa seva” .
Recorregut per la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
acompanyats per l’esposa de l’arquitecte.

• 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.

 Rutes guiades i visites teatralitzades



Activitats previstes
• Fira d’artesania i mostra d’oficis.
• Espai turístic cultural: Ciutats i oferta modernista.
• Conferències i exposicions al voltant de la temàtica central de la fira.
• Sopar popular modernista  “Nit de tapes i Varietés”
• Espai Jocs i tallers Infantils.
• Escenari Cafè Teatre: actuacions de màgia, música i dansa.
• Música al carrer.
• Tavernes típiques.
• Fira de la Cervesa en l’entorn de la Plaça Mercat
• Trobada de vehicles antics



Activitats previstes

• Teatre modernista.
• Cercaviles amb personatges vestits d’època
• Trobada d’Intercanvi Plaques de Cava: amb placa temàtica.
• Implicació del comerç: decoració i ambientació.
• Menús modernistes als restaurants del municipi “Modernisme a la Taula” .
• Recreació d’escenes  i espais de l’època.
• Joc de pistes familiar “El Griu de Canet”.
• I altres activitats a càrrec d’associacions i entitats.

 Són 3 dies d’un evocador viatge al Canet Modernista.



Endinseu-vos al

CANET DE MAR MODERNISTA
14, 15 i 16 de setembre de 2018

Per a més informació:
Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
tel. 93. 7954625
cortesvmr@canetdemar.cat


