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Canet de Mar - Fira Mercat Modernista (Foto: Ajuntament de Canet de Mar)

La Fira Modernista de Canet de Mar és una interessant experiència turística i cultural que permet als visitants
i als canetencs, viatjar en el temps per reviure durant un cap de setmana de setembre, el Canet de fa cent anys.

El  llegat  modernista  és  un  dels  principals  atractius  patrimonials  i  culturals  de  Canet,  sent  el  seu  màxim
exponent el genial arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
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La  Fira  Modernista  és  una  iniciativa  promoguda  per  l'Ajuntament  i  la  UBC  de  Canet,  i  compta  amb  la
col·laboració d'entitats, associacions, institucions, empreses i establiments del municipi.

Cada any al setembre, ens permet vestir el centre històric d'elements, ambient i figuració completament del
segle passat. Donem vida a la població de fa un segle, els carrers es vesteixen de festa, i s'omplen de tota mena
d'activitats, amb demostracions d’oficis, artesania, teatrelitzacions, música, exposicions, rutes culturals, visites
guiades pel patrimoni arquitectònic, espectacles i tallers per infants, animació i cercaviles, comerç al carrer,
pintura, sardanes, gegants, que ens permet reviure l'ambient, els costums, els vestits i l’esperit dels anys del
modernisme.
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- Rutes guiades pel modernisme del centre històric
- Ruta en carrilet i visita guiada al Castell de Sta. Florentina
- Mercat d’artesans i artesania alimentària.
- Taller d’oficis antics
- Visita a la Casa museu Ll. Domènech i Montaner
- Espectacles d’animació al carrer
- Plats i menús modernistes als restaurants i bars del municipi
- Exposicions, conferències, concerts
- Tallers i activitats per a infants i joves
- Ruta fotogràfica per captar l’essència del modernisme
- Joc de pistes interactiu per descobrir els racons de Canet
- Música, ball, dansa i teatre d’èposa

Endisa’t al Canet Modernista. T’hi esperem!
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Des de quan

Des de l’any 2008

Centre informacio 1

Ajuntament de Canet de Mar (http://www.festacatalunya.cat/entitats-fitxa_entitat-
191-cat-ajuntament_de_canet_de_mar.htm)
C/ Ample, 11
08360 - Canet de Mar (http://www.festacatalunya.cat/poblacions-fitxa_poblacio-
0804030008-cat-canet_de_mar.htm)
Tel: 93 794 39 40
www.canetdemar.cat (http://www.canetdemar.cat)

Centre informacio 2

Oficina de Turisme de Canet de Mar (http://www.festacatalunya.cat/entitats-
fitxa_entitat-2664-cat-oficina_de_turisme_de_canet_de_mar.htm)
Xamfrà Rieres Gavarra i Buscarons
08360 - Canet de Mar (http://www.festacatalunya.cat/poblacions-fitxa_poblacio-
0804030008-cat-canet_de_mar.htm)
Tel: 93 794 08 98
www.turismecanet.cat (http://www.turismecanet.cat)

Consorci de Turisme

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (http://www.festacatalunya.cat
/entitats-fitxa_entitat-1536-cat-consorci_de_promociy_turystica_costa_del_maresme.htm)
Plaça Miquel Biada, 1
08301 - Mataró (http://www.festacatalunya.cat/poblacions-fitxa_poblacio-0812130008-
cat-matary.htm)
Tel: 93 741 11 61
www.costadebarcelonamaresme.cat (http://www.costadebarcelonamaresme.cat)

Diputació

Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Turisme
(http://www.festacatalunya.cat/entitats-fitxa_entitat-2069-cat-
diputaciy_de_barcelona_geryncia_de_serveis_de_turisme.htm)

Tu Parking en Barcelona
Consigue hasta un -70% de descuento Reserva Ya y Ahorra
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08028 - Barcelona (http://www.festacatalunya.cat/poblacions-fitxa_poblacio-0801930008-
cat-barcelona.htm)
Tel:
www.diba.cat/turisme (http://www.diba.cat/turisme)
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