
PROGRAMA	ACTIVITATS	7a	FIRA	MERCAT	MODERNISTA	

12, 13 i 14 de setembre de 2014 
 
 
 
Divendres 12 de setembre 
 
18.00h – 21.00h Fira Mercat Modernista. Ciutats Modernistes 
 
Mercat d’artesans a la riera Sant Domènec, el carrer Ample, el carrer Castanyer, la 
riera Buscarons i la riera Gavarra. 
Ciutats modernistes a la plaça Universitat 
 
18.00h Conferència Lluís Domènech i Montaner i el modernisme a 
Tarragona  
Conferència que ens acosta a la història del mausoleu del rei  Jaume I que va 
projectar l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner l'any 1908 i que, per diferents 
circumstàncies, l'obra no va veure la llum fins l'any 1992.  Per completar l'acte es 
farà un passi d'un documental de 14 minuts que ens permetrà endinsar-nos, una mica 
més, en el patrimoni modernista de la ciutat de Tarragona. 
Ponent: Josep Maria Buqueras és arquitecte tècnic, president executiu del Consell de 
Modernisme de Tarragona, president de la "Fundació Trencadís, modernisme i cultura" i 
delegat del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner a Tarragona.         
A la sala Jardí de la Casa museu 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner - CEDIM 
Durada: 40 minuts 
 
19.00h Festa d’inauguració de la 7a Fira Mercat Modernista de Canet de 
Mar a càrrec del grup XAROP DE CANYA 
carrer Ample, 11- Ajuntament de Canet de Mar 
Es convida a tots els ciutadans vestits d’època a assistir a l’acte al Saló de Plens de 
l’Ajuntament. Recollida d’autoritats i vilatans i cercavila fins a la plaça Universitat 
 
19.45h – 20.30h Espectacle inaugural “El Griu de Canet” nova proposta 
turística d’oci familiar 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA i amb la col·laboració d’EMPENDRE 
Plaça Universitat (en cas de pluja es farà a l’envelat de Vil·la Flora) 
Retransmès en directe per Ràdio Canet 107.6 FM 
 
Tot seguit, Sopar popular modernista a la pista esportiva de la Plaça Universitat 
(en cas de pluja es farà a l’envelat de Vil·la Flora) 
Ofert pels restaurants associats a “Canet a l’Olla” i pastissers de Canet 
Per a la venda anticipada de tiquets i més informació vegeu cartells a part. 
 
22.30h Ball Vuitcentista 
Balls de parella i danses col·lectives ens transportaran a l’ambient de les ballades de 
principis del segle XX. 
a càrrec del grup XAROP DE CANYA 
Plaça Universitat 
(en cas de pluja es farà a l’envelat de Vil·la Flora) 

 

Programa provisional  



Dissabte 13 i Diumenge 14 
 
Ciutats modernistes 
En aquest espai hi trobareu les parades de diferents ciutats, institucions i territoris que 
promocionen el seu patrimoni modernista: 
L’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona donarà a conèixer l’oferta 
turística del modernisme a prop de Barcelona. 
La població veïna d’Arenys de Mar ens mostrarà la seva riquesa cultural i artística, i ens 
oferirà una demostració de l’Associació Puntaires Flor d’Alba. 
Argentona ens mostrarà el seu patrimoni i ruta modernista. 
Barcelona, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ens mostrarà el 
modernisme de Barcelona i la seva ruta. 
Canet de Mar, promoció cultural, turística i comercial del municipi. Coneixeu la nova 
proposta turística d’oci familiar, un joc per a petits i grans que ens permetrà conèixer el 
nostre poble. 
L’ajuntament de Cardedeu, juntament amb el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu 
promociona el modernisme d’estiueig a Cardedeu i ens oferiran un tastet de ratafia i 
borregos. 
La Garriga ens apropa al seu patrimoni modernista d’estiueig i ens proposa fotografiar-
nos al panell modernista de la ruta Raspall. 
L’ Ajuntament de Mataró promocionarà els recursos i rutes culturals vinculades al 
modernisme com el Modernisme a Mataró, la ruta Puig i Cadafalch. Mataró – 
Argentona, el Triangle modernista al Maresme, així com la resta d’oferta de rutes i 
visites guiades i audioguiades, a més de l’oferta gastronòmica, comercial, 
d’allotjament, d’oci i de lleure de la ciutat. 
Terrassa promocionarà la ciutat amb una activitat enfocada a grans i nens, el Joc de 
la ciutat, un “memory” amb imatges de Terrassa. 
A la Plaça Universitat 
Horari: d’11.00h a 14.00h i de 17.00h a 21.00h 
 
Mercat d’artesans Parades de venda de productes d’elaboració artesanal i 
alimentació a la riera Sant Domènec, el carrer Ample, el carrer Castanyer, la riera 
Buscarons i la riera Gavarra 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
 
Tallers d’oficis – terrissaire, vitraller, matalasser, esgrafiats, esmalts, fotògraf, 
restauradors de mobles, elaboració de pipes, pintors... 
a la plaça Macià i el carrer de la Font 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
Organitza ARTENAC 
 
Fira de Dibuix i Pintura 
al carrer de la Font 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
Organitza ARTENAC 
 
Comerç al carrer 
Comerciants i venedors vestits d’època ens oferiran els seus productes 
a la riera Buscarons fins a la Plaça Mercat 
Horari: d’11.00h a 14.00h i de 17.00h a 21.00h 
Organitza: UBC - Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar 
 
Espai-Tast de Cerveses Artesanes de Canet de Mar 
Tast i degustació de diferents cerveses i en especial de la cervesa artesana Cannetum, 
conferències d’elaboració i música dixieland en directe. 
a la Plaça Mercat – riera Buscarons 
Horari: dissabte de 18.00h a 01.00h i diumenge de 11.00h a 14.30h 



Organitza: Artús Brewery. Col·labora: Masmalta.com  
 
I Fira d’Antiguitats i Brocanters 
als Jardins de Vil·la Flora 
Horari: dissabte de 10 a 20h i diumenge de 10h a 14h 
Organitza: Esdeveniments SL 
 
Menús i plats modernistes  
A diferents restaurants i bars del municipi 
Durant tota la Fira  
 

Punt d’informació de la Fira Modernista 

Informarà de les activitats que es realitzaran al llarg dels dos dies de la Fira, es vendran 
els tiquets de les rutes i visites guiades i es lliuraran programes i diaris de la Fira. 
A la Plaça de la Llenya 
 
Exposicions 
 
Exposició i audició d'un dels manuscrits de l'Arxiu Parroquial de Canet de Mar. Fons 
Capella de Música:  Au-578. “Tono Solo Con  Violines/ a la Virgen SSma.  / Candida 
Hermosa Azucena/ Milans” Segon quart del segle XVIII, Paper, 1 foli i 10 bifolis apaïsats 
Durada: fins el 14 de setembre de 2014 
Sala d’història de Canet. Casa museu Ll. Domènech i Montaner 
Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons 
Horari: 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h (durant la Fira Modernista) 
Organitza: Àrea de Cultura – Ajuntament de Canet de Mar. Casa museu Ll. Domènech 
i Montaner 
 
MANUEL PARATJE, RETRATISTA. Pioner de la fotografia professional a Canet. 
Manuel Paratje fou el pioner de la fotografia professional a Canet, on establí el primer 
taller fotogràfic als anys 20 del segle passat. Durant gairebé 30 anys, foren moltes les 
famílies que passaren pel seu estudi per immortalitzar moments rellevants de la seva 
vida. I així mateix, Paratje també fotografià esdeveniments singulars de la vida social 
canetenca: activitats culturals i esportives, festes i tradicions. 
Anar a l'estudi fotogràfic a fer-se un retrat era tot un ritual.  
Un esdeveniment a l'alçada de batejos i comunions, que responia a un sentit profund 
de perpetuïtat i de record. I Paratje féu del retrat un art, que fascinà els seus 
convilatans.  
A l’exposició us presentem algunes de la seves imatges, la majoria cedides pels 
mateixos protagonistes i familiars, que ens mostren la història de l’activitat fotogràfica 
de Paratje i de retruc la de la vida social de Canet. 
Durada: fins el 14 de setembre de 2014 
Sala Jardí de la Casa museu Ll. Domènech i Montaner 
Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons 
Horari: 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h (durant la Fira Modernista) 
Coordinació: Àrea de Cultura – Ajuntament de Canet de Mar. Casa museu Ll. 
Domènech i Montaner, comissariat Oriol Arnau i col·laboració tècnica: Arxiu municipal, 
Josep de C. Viñolas i Jordi Dulsat 
 
Exposició Art a les Hamaques 
Col·lectiva de pintura d’artistes de Sitges i Canet a favor de la Fundació Els Garrofers. 
Dies: 12, 13 i 14 de setembre 
Sala Cultural Ramon de Capmany 
Plaça dels Americanos, s/n 
Horari: divendres de 18.00h a 20.30 i dissabte i diumenge de 11.00h a 14.00h i de 16.00h 
a 20.30h 
Organitza: Àrea de Cultura - Ajuntament de Canet de Mar i Fundació Els Garrofers.  



Rutes i visites guiades 
 
Ruta Modernista al centre històric 
Visita guiada pel centre històric de Canet que inclou visita a la Casa Roura (pendent 
de confirmar), a la Casa Serra Pujades, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Casa Juli Font (El Petit Palauet). 
Dates:  dissabte 13 de setembre i diumenge 14 de setembre 
Horari: matí 12.00h i tarda 18.00h. 
Punt d’inici de la ruta: Punt d’Informació de la Fira - Plaça de la Llenya 
Durada: 60 minuts 
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a 14 anys, estudiants i jubilats 
 
Ruta dels Indians 
Visita guiada resseguint el patrimoni arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna dels 
americanos. La visita inclou la residència de l’americano Josep Alsina Roig, el cementiri 
municipal i a Vil·la Flora, ens rebran els senyors Busquets. Escenificació teatral Un dia 
d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” i degustació d’un refresc de l’època per acabar la 
ruta. 
Dates:  dissabte 13 de setembre i diumenge 14 de setembre 
Horari: matí 11.00h i tarda 17.00h 
Punt d’inici de la ruta: Punt d’Informació de la Fira - Plaça de la Llenya 
Durada: 2h 30min. 
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a 14 anys, estudiants i jubilats 
L’escenificació a Vil·la Flora va a càrrec del grup d’actors canetencs, dirigits per Pep 
Isern. 
 
Ruta Modernista del carrilet al Castell de Santa Florentina 
Ruta modernista en carrilet i visita guiada al Castell de Santa Florentina, antiga casa 
forta. Al segle XV, 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. 
Dates: dissabte 13 de setembre i diumenge 14 de setembre. 
Horari: matí 10.00h, 11.00h, 12.00h, 13.00h i 14.00h 
 tarda 16.00h, 17.00h i 18.00h 
Punt de sortida carrilet: riera Gavarra (alçada C/ Barcelona) 
Punt d’arribada: riera Gavarra. 
Durada: 90 minuts 
Preus: 10 € adults, 6 € nens fins a 14 anys, estudiants i jubilats. Els menors sense ocupació 
de plaça, gratuït. 
 
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, alhora 
que donarà les pautes necessàries per treure el màxim rendiment a les nostres 
fotografies. Descobrirem vitralls, gàrgoles, elements florals, dracs... de la mà de la 
fotògrafa Marga Cruz. 
Horari: dissabte 13 de setembre a les 18.00h 
 diumenge 14 de setembre a les 12.00h 
Punt d’inici: davant l’Ajuntament de Canet, C/ Ample, 11 
Grups màxim de 15 persones 
Durada: 1h 30min. 
Preu: 5€ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Venda de tiquets i reserves anticipades de les rutes a: 
Oficina de Turisme - Casa museu Lluís Domènech i Montaner, xamfrà rieres Gavarra i 
Buscarons. Tel. 93 794 08 98.  



De l’1 al 12 de setembre, de 9.00h a 14.00h 
 
Es mantindrà la reserva anticipada, com a màxim, fins a una hora abans de l’inici de la 
ruta, moment en què es posaran a la venda si no han estat retirades. Caldrà fer el 
pagament i recollir el tiquet a l’estand del Punt d’Informació de la Fira – Plaça de la 
Llenya 
 
La venda de tiquets durant els dies de la Fira Modernista (12 tarda, 13 i 14 de setembre) 
es farà a l’estand del Punt d’Informació de la Fira – Pl. de la Llenya. 
______________________________________________________________________ 
 
Visita a la Casa museu Ll. 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 12, dissabte 13 i diumenge 14 de setembre. 
Horari: matí de 10.00h a 14.00h 
 tarda de 16.00h a 20.00h (durant la Fira Modernista) 
Preu entrada: 3€ adults, 2€ jubilats i gratuït pels menors de 12 anys acompanyats. 
(presentant el tiquet del carrilet 2 € adults, 1,5 € jubilats) 
 
Visita als panteons modernistes del cementiri municipal 
Panteó Busquets (1906-1909); panteó Domènech i Montaner (1910); panteó Font 
Montaner... 
Carrer Sant Marc 
Horari: de 10.00h a 20.00h 
 
Espais ambientats 
 
Ca l’Yglesias 
Petits i grans podreu gaudir de coques i galetes fetes artesanalment 
A la plaça universitat, al costat del carrousel 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
Organitza: alumnes, pares i mares de 4t d’ESO del Col·legi Yglesias 
 

Carrusel infantil The Fabula Mobile 
Atracció infantil amb música d’orgue 
A la Plaça Universitat 
 

El Cosidor 
Expertes cosidores ens confeccionaran bosses de pa i davantals fets a mà 
A la Plaça Macià 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
Organitza: Residència Guillem Mas 
 
Els 4 Gats 
Recreació dels famós restaurant Els 4 Gats de Barcelona inaugurat el 1897, regentat 
per Pere Romeu i ubicat a la Casa Martí, edifici projectat per l’arquitecte Puig i 
Cadafalch. Durant els sis anys que es va mantenir actiu, fins al 1903, es va convertir en 
un dels llocs de referència del modernisme català. Il·lustres visitants com Casas, Rusiñol, 
Nonell i Picasso entre molts altres, participaven de les tertúlies en les quals “s’arreglava 
el món” i gaudien d’espectacles d’ombres xineses i de marionetes. 
Plaça de la Papallona – riera Buscarons 
 
Escenari Cafè Teatre 



Recreant un cafè teatre modernista gaudirem durant tot el cap de setmana de 
diferents actuacions (dansa, titelles, comèdia musical...). 
Plaça Universitat 
 
Espai La Moderna 
Taller-demostració de manualitats .... i exposició d’objectes als aparadors de l’antic 
establiment La Moderna 
Carrer Ample, 25 
Organitza: Amics i amigues de La Moderna 
 
Espai lúdic infantil – Jocs Ambulants  
Hi trobaràs 18 enginys, jocs i joguines d’època i diversos artefactes antics recuperats, 
per a un públic infantil i familiar i tothom que hi vulgui participar. Les mostres són 
interactives i estan pensades perquè hi participin tant nens com adults. 
Plaça de l’Església 
Horari: d’11.00h a 14.00h i de 17.00h a 21.00h 
 
Fotògrafs Tiempo y luz 
Una parella itinerant de fotògrafs minuters compartiran la màgia i la transcendència 
d’aquestes capses capaces de captar la realitat de la vida senzilla de l’època. Amb la 
seva pròpia màquina minutera construïda de forma artesanal realitzaran retrats, 
utilitzant la mateixa metodologia de l’època. Els trobarem a diferents punts de la fira. 
 
L’Home Orquestra 
Diverses actuacions itinerants amb un “organillo” mòbil i d’altres amb un fixe, repartint 
la seva música per tot el recinte de la fira. 
 
L’Orient i el Modernisme 
Comerciants que porten articles de l’Índia i la Xina fent la ruta de la seda. La bellesa 
natural d’aquestes terres llunyanes inspiren els vitralls, els mosaics i altres arts 
decoratives del període modernista. 
Carrer de la Font 
Organitza: GEA XXI 
 
La Tómbola de les Flors 
Recreació d’una tómbola de l’època. Venda de plantes i flors ornamentals 
Al carrer Ample, a l’espai La Moderna 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
Organitza: K80net 
 
Motos clàssiques 1900-1950 
Espai d’exposició de motos dels anys 1900 al 1950 
Riera Sant Domènec 
Organitza: Motos Clàssiques Canet de Mar 
 
Passejada en poni 
Per a nens i nenes 
a la Plaça de l’Església 
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h a 21.00h 
 
Plaça Mercat 
Exposició fotogràfica en commemoració del 80è aniversari de la inauguració de 
l’edifici. Dissabte al matí visita la Plaça Mercat amb animació i ambientació 
modernista. 
Organitza: Associació de Venedors Plaça Mercat 
 



Taverna de Cal Marsenc - especialitat botifarra esparracada- 
Tapes, refrescos i aperitius durant tot el cap de setmana 
I en especial, hi trobareu l’autèntica botifarra esparracada, feta de carn magra, ceba 
i bolets. Gaudiu durant la Fira d’aquesta vianda que ens farà delectar el paladar. 
Plaça de l’Església 
Horari: a partir de les 10.00h 
Organitza: Soroll.som 
 
Taverna dels Moixons 
al carrer de la Font 
Organitza: Moixons Llepafils 
 
Vehicle d’època  
Exposició d’una locomotora d’època per fotografiar-se  
Riera Sant Domènec 
Col·labora: Jordi Puigvert 
 



Dissabte 13 de setembre 
 
10.45h Cercavila Inaugural Per ordre de l’alcalde es fa saber  
El pregoner, músics i muses, acompanyats de la figura d’en Domènech inauguren tots 
els racons de la fira al so de tonades modernistes. 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA 
Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, riera Buscarons fins a la 
Plaça Mercat tornant cap al carrer de la Font i la plaça Macià, seguint pel carrer 
Castanyer, carrer Ample, riera Sant Domènec i acabant a la plaça Universitat. 
 
10.45h Escenes d’estiueig. Petites escenificacions teatrals de Gente Bien de 
Santiago Rusiñol 
a càrrec del grup Artescena de Cardedeu 
A l’espai dels 4 Gats. Plaça de la Papallona. Riera Buscarons. 
Col·labora: Museu Arxiu Tomàs Balvey. Ajuntament de Cardedeu.  
 
11.00h Ruta dels Indians 
Visita guiada resseguint el patrimoni arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna dels 
americanos, amb escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” i 
degustació d’un refresc de l’època per acabar la ruta. 
Punt d’inici de la ruta: Plaça de la Llenya 
Durada: 2h 30min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
11.00h Espectacle itinerant Pete&Pat at Piano Pupp 
de la companyia BiGOLIS TEATRE 
Dos elegants ciclistes condueixen un tàndem que empeny un pianoman que va 
tocant animades melodies. Mentre circulen, criden l'atenció del públic i interactuen 
amb ell. Quan l'artilugi fa una parada, el piano es transforma en un teatret de titelles 
on es representen les aventures de Pete i Pat, una llebre nerviosa i un bulldog tranquil 
que protagonitzen absurdes situacions. 
Parada davant la Plaça Mercat 
  
11.00h L’hora del conte... taller: Dracs i vitralls amb Marga Cruz i Montse 
Assens 
Escenari Plaça Universitat (sota les pèrgoles) 
Organitza: Biblioteca P. Gual i Pujadas 
Durada: 1h. 
 
12.00h Gimcana i joc familiar El Griu de Canet 
Un passeig per 150 anys d’història de Canet buscant al Griu 
Recorregut per la vila, joc i aplicació mòbil. Cal que porteu el vostre Smartphone 
Inici: a la Plaça Universitat 
Durada: 1h i 30 min. 
Col·labora: EMPENDRE 
 
12.00h Animació de carrer. Cercavila Quin sarau 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA 
Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, carrer Ample, carrer 
Castanyer, plaça Macià, carrer de la Font, riera Buscarons, acabant a la plaça 
Universitat. 
 
12.00h Ruta Modernista al centre històric 
Visita guiada pel centre històric de Canet  
Punt d’inici: Plaça de la Llenya 



Durada: 60 min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
12.00h Conferència La Llengua Catalana en el modernisme 
Pompeu Fabra ens presenta la situació del català a l’època del modernisme. 
Coneixeràs com era la nostra llengua a principis de segle, els criteris de l’època, com 
s’escrivia... La conferència del Mestre aborda la situació del català en aquell moment, 
en repassa el panorama gramatical i lexicogràfic i s’atura en la campanya lingüística 
de “L’Avenç”, ressaltant-ne les figures capdavanteres. 
Conferenciant: David Paloma, del Grup Estàndard Oral. Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canet de Mar. c/ Ample, 11 
Entrada lliure, aforament limitat. 
Durada 1h. 
 
12.30h Escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” 
A la finca de Vil·la Flora, tothom està d’enrenou, es prepara la visita d’autoritats i 
vilatans per l’acte d’homenatge a l’arquitecte Eduard Ferrés. No hi podeu faltar! 
A càrrec d’un grup d’actors canetencs, dirigits per Pep Isern 
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora 
 
12.45h Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista 
a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit  
Al mig del carrer es construeix un Antic Cafè Modernista, un espai insòlit en què preval 
el joc savi, correcte i entremaliat per conèixer l’altre individu. Una trobada inesperada, 
dins d’un món ple de petites històries, un home i una dona intenten construir la seva. 
L’Antic Cafè Modernista s’anima i dona vida a un fragment de dansa, un espectacle 
generós i curiós. 
Coreografia: Gemma Galera i Maxime Iannarelli 
Vestuari: Rosa Crehuet – Arffils L’Espai L’Agulla 
Perruqueria i Maquillatge: Marta Prats – El Tocador 
Producció: Sisè Sentit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
A la riera Sant Domènec 
Durada: 25 min. 
 
13.00h Espectacle itinerant Pete&Pat at Piano Pupp 
de la companyia BiGOLIS TEATRE 
Dos elegants ciclistes condueixen un tàndem que empeny un pianoman que va 
tocant animades melodies. Mentre circulen, criden l'atenció del públic i interactuen 
amb ell. Quan l'artilugi fa una parada, el piano es transforma en un teatret de titelles 
on es representen les aventures de Pete i Pat, una llebre nerviosa i un bulldog tranquil 
que protagonitzen absurdes situacions. 
Parada al carrer Ample, davant Espai La Moderna 
 
13.15h Teatre Les Feministes 
Escenificació teatral de 20 minuts de durada que reflecteix el moment de l’època. 
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la Papallona. Riera Buscarons. 
Organitza: Grup de Teatre del Centre de Parroquial 
 
17.00h Ruta dels Indians 
Visita guiada resseguint el patrimoni arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna dels 
americanos, amb escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” i 
degustació d’un refresc de l’època per acabar la ruta. 
Punt d’inici de la ruta: Plaça de la Llenya 
Durada: 2h 30min. 
Grup amb reserva prèvia 
 



17.00h Escenes d’estiueig. Petites escenificacions teatrals de Gente Bien de 
Santiago Rusiñol 
a càrrec del grup Artescena de Cardedeu 
A l’espai dels 4 Gats. Plaça de la Papallona. Riera Buscarons. 
Col·labora: Museu Arxiu Tomàs Balvey. Ajuntament de Cardedeu.  
 
17.00h Cercavila d’animació Habemus mercatum 
Una comitiva amb diferents representants eclesiàstics farà un recorregut distès i en clau 
d’humor pels diferents espais de la fira i mercat modernista. 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA  
Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, carrer Ample, carrer 
Castanyer, plaça Macià, carrer de la Font, riera Buscarons, Plaça Mercat i tornant cap 
a la plaça Universitat. 
 
17.30h Espectacle de Titelles El retorn dels Putxinel·lis Modernistes 
amb la Cia. Sebastià Vergés - Titelles 
Aquest és un autèntic espectacle de titelles tradicionals catalanes, que recupera la 
puresa i l’estètica més clàssica i genuïna. És un viatge en el temps que ens portarà al 
Modernisme, més de cent anys enrere i que ens farà retrobar amb aquells titelles 
entranyables, gairebé oblidats en el temps. Els titelles són centenaris i tota la música de 
l’espectacle és una recuperació a partir de les partitures del llibre El Titella pròdig, de 
Santiago Rusiñol. 
Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre 
Durada: 50 minuts 
 
18.00h Passejada fotogràfica pels petits detalls i els colors de Canet 
Punt d’inici: davant l’Ajuntament de Canet, C/ Ample, 11 
Durada: 1h 30min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
18.00h Ruta Modernista al centre històric 
Visita guiada pel centre històric de Canet  
Punt d’inici: Plaça de la Llenya 
Durada: 60 min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
18.00h Obertura portes de l’Espai-Tast de Cerveses Artesanes de Canet 
de Mar 
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: Masmalta.com  
 
18.00 ACTION!  
Arriba als Jardins de Vil·la Flora la productora amb més empenta i poc pressupost de la 
ciutat, per rodar una gran producció cinematogràfica. Començarà aquí un recorregut 
que els portarà per les millors localitzacions de Canet i de la Fira. 
A càrrec de la companyia CLOWNX TEATRE 
Espectacle obert a tothom 
18.30h Inici recorregut a Vil·la Flora, riera Gavarra i plaça de la Llenya. 
 
18.00h Espectacle itinerant Pete&Pat at Piano Pupp 
de la companyia BiGOLIS TEATRE 
Dos elegants ciclistes condueixen un tàndem que empeny un pianoman que va 
tocant animades melodies. Mentre circulen, criden l'atenció del públic i interactuen 
amb ell. Quan l'artilugi fa una parada, el piano es transforma en un teatret de titelles 
on es representen les aventures de Pete i Pat, una llebre nerviosa i un bulldog tranquil 
que protagonitzen absurdes situacions. 



Parada a la Plaça Macià 
 
18.30h Escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” 
A la finca de Vil·la Flora, tothom està d’enrenou, es prepara la visita d’autoritats i 
vilatans per l’acte d’homenatge a l’arquitecte Eduard Ferrés. No hi podeu faltar! 
a càrrec grup d’actors canetencs, dirigits per Pep Isern 
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora 
 
18.30h “Kitchen Beer“: Activitat d’elaboració de cervesa artesana. Cuina 
a casa, la teva pròpia cervesa!! 
A càrrec del mestre cerveser Pablo Vijande 
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
 
18.30h Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista 
a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit  
Al mig del carrer es construeix un Antic Cafè Modernista, un espai insòlit en què preval 
el joc savi, correcte i entremaliat per conèixer l’altre individu. Una trobada inesperada, 
dins d’un món ple de petites històries, un home i una dona intenten construir la seva. 
L’Antic Cafè Modernista s’anima i dona vida a un fragment de dansa, un espectacle 
generós i curiós. 
Coreografia: Gemma Galera i Maxime Iannarelli 
Vestuari: Rosa Crehuet – Arffils L’Espai L’Agulla 
Perruqueria i Maquillatge: Marta Prats – El Tocador 
Producció: Sisè Sentit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
Al carrer Ample cantonada carrer Castanyer 
Durada: 25 min. 
 
18.45h Espectacle d’animació CERCACIRKUS 
La companyia de circ itinerant Cercacirkus aterra a la Fira modernista ocupant carrers i 
places amb música trepidant i destacats especialistes del risc que desafiaran 
novament les lleis de la gravetat. 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA 
Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, riera Buscarons fins a la 
Plaça Mercat. De tornada seguiran pel carrer de la Font, la plaça Macià, el carrer 
Castanyer, el carrer Ample, la riera Sant Domènec, acabant a la plaça Universitat. 
 
19.00h Conferència La Llengua Catalana en el modernisme 
Pompeu Fabra ens presenta la situació del català a l’època del modernisme. 
Coneixeràs com era la nostra llengua a principis de segle, els criteris de l’època, com 
s’escrivia... La conferència del Mestre aborda la situació del català en aquell moment, 
en repassa el panorama gramatical i lexicogràfic i s’atura en la campanya lingüística 
de “L’Avenç”, ressaltant-ne les figures capdavanteres. 
Conferenciant: David Paloma, del Grup Estàndard Oral. Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canet de Mar, c/ Ample, 11 
Entrada lliure, aforament limitat. 
Durada: 1h. 
 
19.00h Performance musical Més que un conte 
Dirigit per l’actor canetenc Víctor Arbelo 
Intèrprets: Laura Morales, Sara Lupin, Òscar Reyes, Bea Torralbo 
Pianista: Adrià Aguilera 
Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre 
19.00h Action! arriba al centre del poble amb un vehicle impulsat a pedals, 
torna el rodatge d’una pel·lícula en ple carrer que emula el primer terç del segle XX. 
A càrrec de la companyia CLOWNX TEATRE 



Plaça de la Llenya 
 
19.15h Teatre Les Feministes 
Escenificació teatral de 20 minuts de durada que reflecteix el moment de l’època. 
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la Papallona. Riera Buscarons. 
Organitza: Grup de Teatre del Centre de Parroquial 
 
19.30h Presentació i tast de la cervesa artesana Cannetum 
a càrrec del seu creador Artús Brewery de Canet de Mar 
Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
 
19.30h Action! arriba a la Plaça Macià buscant els actors ideals per filmar una 
pel·lícula amb to humorístic, irònic i desenfadat.  
A càrrec de la companyia CLOWNX TEATRE 
Plaça Macià 
 
19.30h Actuació musical del Grup de Metalls de l’Escola de Música 
Actuació itinerant a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música  
Director: Paco León 
Organitza: Escola de Música de Canet de Mar 
Punts d’actuació: Casa museu, Plaça de la Biblioteca, Ajuntament i Plaça Macià 
 
20.00h Action! arriba a la Plaça de la Papallona 
A càrrec de la companyia CLOWNX TEATRE 
Plaça de la Papallona – Espai Els 4 Gats. Riera Buscarons 
 
20.00h Espectacle itinerant Pete&Pat at Piano Pupp 
de la companyia BiGOLIS TEATRE 
Dos elegants ciclistes condueixen un tàndem que empeny un pianoman que va 
tocant animades melodies. Mentre circulen, criden l'atenció del públic i interactuen 
amb ell. Quan l'artilugi fa una parada, el piano es transforma en un teatret de titelles 
on es representen les aventures de Pete i Pat, una llebre nerviosa i un bulldog tranquil 
que protagonitzen absurdes situacions. 
Al capdavall de la Riera Sant Domènec 
 
20.30h Cercavila musical i desfilada popular 
Al capvespre el Sr. Domènech acompanyat de músics i del seguici popular, passejaran 
pels carrers de la fira, al so de la música. 
Animació per part de Xarop de Canya 
Punt de concentració: Plaça Universitat – Escenari Cafè Teatre 
Itinerari: Plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, carrer Ample, carrer 
Castanyer, plaça Macià, carrer de la Font, riera Buscarons, finalitzant a la Plaça 
Universitat. 
 
Tot seguit 
21.00h Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista 
a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit  
Al mig del carrer es construeix un Antic Cafè Modernista, un espai insòlit en què preval 
el joc savi, correcte i entremaliat per conèixer l’altre individu. Una trobada inesperada, 
dins d’un món ple de petites històries, un home i una dona intenten construir la seva. 
L’Antic Cafè Modernista s’anima i dona vida a un fragment de dansa, un espectacle 
generós i curiós. 
Coreografia: Gemma Galera i Maxime Iannarelli 
Vestuari: Rosa Crehuet – Arffils L’Espai L’Agulla 
Perruqueria i Maquillatge: Marta Prats – El Tocador 



Producció: Sisè Sentit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
Plaça Universitat – Escenari Cafè Teatre 
Durada: 30 min. 
 
21.30h Grup dixieland Hat Hausen Elàstic Band 
Espai-Tast de cerveses artesanes 
A la Plaça Mercat - Riera Buscarons, 101 
Col·labora: Àrea de Festes 
 
01.00 Tancament de l’Espai-Tast de cerveses artesanes de Canet de Mar 
Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: Masmalta.com  



Diumenge 14 de setembre 
 
10.00h a 14.00h Modernistes solidaris: donació de sang 
Organitza: Banc de Sang i Teixits de Catalunya 
Al CAP, Centre d’Assistència Primària 
Plaça Universitat 
 
10.00h a 14.00h Trobada d’intercanvi de plaques de cava 
Edició especial de la placa de la 7a Fira Mercat Modernista de Canet de Mar 
Degustació de cava, pa i embotit, gentilesa de Caves El Celler Vell i Albert Oliva 
Plaça Universitat 
 
10.00h Plantada de gegants. 
Riera Buscarons davant la plaça Mercat 
 
11.00h Ruta dels Indians 
Visita guiada resseguint el patrimoni arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna dels 
americanos, amb escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” i 
degustació d’un refresc de l’època per acabar la ruta. 
Punt d’inici de la ruta: Plaça de la Llenya 
Durada: 2h 30min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
11.15h Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista 
a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit  
Al mig del carrer es construeix un Antic Cafè Modernista, un espai insòlit en què preval 
el joc savi, correcte i entremaliat per conèixer l’altre individu. Una trobada inesperada, 
dins d’un món ple de petites històries, un home i una dona intenten construir la seva. 
L’Antic Cafè Modernista s’anima i dona vida a un fragment de dansa, un espectacle 
generós i curiós. 
Coreografia: Gemma Galera i Maxime Iannarelli 
Vestuari: Rosa Crehuet – Arffils L’Espai L’Agulla 
Perruqueria i Maquillatge: Marta Prats – El Tocador 
Producció: Sisè Sentit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
A la riera Sant Domènec 
Durada: 25 min. 
 
11.00h Obertura portes de l’Espai-Tast de Cerveses Artesanes de Canet 
de Mar 
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: Masmalta.com  
 
11.30h Teatre Les Feministes 
Escenificació teatral de 20 minuts de durada que reflecteix el moment de l’època. 
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la Papallona. Riera Buscarons. 
Organitza: Grup de Teatre del Centre de Parroquial 
 
11.45h  Cercavila amb músics Terrabastall 
Músics, acompanyats de la figura d’en Domènech sortiran de la plaça Universitat per 
anar a buscar als Gegants a la Plaça Mercat.  
A càrrec del grup XAROP DE CANYA 
Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, Plaça Mercat 
 
11.45h Espectacle de teatre de carrer Els secrets de Mr. Stromboli 



amb les companyies El que ma queda de teatre & l’Avalot 
Mr. Stromboli és un firaire molt especial, un xerraire venedor d’elixirs miraculosos que 
recorre pobles i fires presentant els seus invents i els seus fenòmens. No ho dubtin ni un 
moment. Passin i vegin, i descobreixin els secrets de Mr. Stromboli! 
A la Plaça Universitat 
Durada: 45 min.  
 
12.00h Ruta Modernista al centre històric 
Visita guiada pel centre històric de Canet  
Punt d’inici: Plaça de la Llenya 
Durada: 60 min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
12.00h Passejada fotogràfica pels petits detalls i els colors de Canet 
Punt d’inici: davant l’Ajuntament de Canet, C/ Ample, 11 
Durada: 1h 30min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
12.00h Cercavila de gegants i desfilada popular 
amb la figura d’en Domènech, músics i personatges acompanyaran els Gegants 
Modernistes de Terrassa, els Gegants del “Xup” de Manresa, els Gegants de Canet de 
Mar, els Gegants del Barri dels Abells i el Gegant del Turó del Drac “Crestes” de Canet 
de Mar. 
Acompanyats pels músics del grup XAROP DE CANYA 
Punt de concentració davant la Plaça Mercat. Riera Buscarons, 101 
Itinerari: Plaça Mercat, riera Buscarons, carrer de la Font, plaça Macià, carrer de la 
Font, plaça de la Llenya i plaça Universitat. Acabaran amb una ballada de les parelles 
de gegants. 
 
12.15h Ponència sobre l’elaboració de la cervesa artesana i els 
principals estils 
A càrrec del cerveser canetenc Artur Ortega 
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: Masmalta.com  
 
12.30h Ballada de sardanes 
Amb la participació de la Colla Creixent 
Organitza: Agrupació Amics de la Sardana 
Pl. Universitat 
 
12.30h Escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” 
A la finca de Vil·la Flora, tothom està d’enrenou, es prepara la visita d’autoritats i 
vilatans per l’acte d’homenatge a l’arquitecte Eduard Ferrés. No hi podeu faltar! 
A càrrec d’un grup d’actors canetencs, dirigits per Pep Isern 
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora 
 
14.30h Tancament de l’Espai-Tast de Cerveses Artesanes 
Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101 
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: Masmalta.com 
 
17.00h Ruta dels Indians 
Visita guiada resseguint el patrimoni arquitectònic impulsat gràcies a la fortuna dels 
americanos, amb escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” i 
degustació d’un refresc de l’època per acabar la ruta. 
Punt d’inici de la ruta: Plaça de la Llenya 
Durada: 2h 30min. 



Grup amb reserva prèvia 
 
17.00h Cercavila d’animació Terramar 
Espectacle d’animació de carrer d’inspiració i estètica marinera. En Capitano, un vell 
llop de mar, i la seva tripulació us conviden a navegar terra endins revivint sensacions i 
aromes mariners. 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA  
Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, carrer Ample, carrer 
Castanyer, plaça Macià, carrer de la Font, riera Buscarons, Plaça Mercat i tornant cap 
a la plaça Universitat. 
 
17.30h Espectacle de teatre de carrer Els secrets de Mr. Stromboli 
amb les companyies El que ma queda de teatre & l’Avalot. 
Mr. Stromboli és un firaire molt especial, un xerraire venedor d’elixirs miraculosos que 
recorre pobles i fires presentant els seus invents i els seus fenòmens. No ho dubtin ni un 
moment. Passin i vegin, i descobreixin els secrets de Mr. Stromboli! 
A la Plaça Universitat 
Durada: 45 min. 
 
18.00h Ruta Modernista al centre històric 
Visita guiada pel centre històric de Canet  
Punt d’inici: Plaça de la Llenya 
Durada: 60 min. 
Grup amb reserva prèvia 
 
18.30h Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista 
a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit  
Al mig del carrer es construeix un Antic Cafè Modernista, un espai insòlit en què preval 
el joc savi, correcte i entremaliat per conèixer l’altre individu. Una trobada inesperada, 
dins d’un món ple de petites històries, un home i una dona intenten construir la seva. 
L’Antic Cafè Modernista s’anima i dona vida a un fragment de dansa, un espectacle 
generós i curiós. 
Coreografia: Gemma Galera i Maxime Iannarelli 
Vestuari: Rosa Crehuet – Arffils L’Espai L’Agulla 
Perruqueria i Maquillatge: Marta Prats – El Tocador 
Producció: Sisè Sentit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
Al carrer Ample cantonada carrer Castanyer 
Durada: 25 min. 
 
18.30h Escenificació teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora “L’homenatge” 
A la finca de Vil·la Flora, tothom està d’enrenou, es prepara la visita d’autoritats i 
vilatans per l’acte d’homenatge a l’arquitecte Eduard Ferrés. No hi podeu faltar! 
a càrrec d’un grup d’actors canetencs, dirigits per Pep Isern 
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora 
 
18.45h Teatre Les Feministes 
Escenificació teatral de 20 minuts de durada que reflecteix el moment de l’època. 
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la Papallona. Riera Buscarons. 
Organitza: Grup de Teatre del Centre de Parroquial 
 
19.00h Espectacle d’animació CERCACIRKUS 
La companyia de circ itinerant Cercacirkus aterra a la Fira modernista ocupant carrers i 
places amb música trepidant i destacats especialistes del risc que desafiaran 
novament les lleis de la gravetat. 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA 



Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, riera Buscarons fins a la 
Plaça Mercat. De tornada seguiran pel carrer de la Font, la plaça Macià, el carrer 
Castanyer, el carrer Ample, la riera Sant Domènec, acabant a la plaça Universitat. 
 
19.15h Performance musical Més que un conte 
Dirigit per l’actor canetenc Víctor Arbelo 
Intèrprets: Laura Morales, Sara Lupin, Òscar Reyes, Bea Torralbo 
Pianista: Adrià Aguilera 
Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre  
 
20.00h Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista 
a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit  
Al mig del carrer es construeix un Antic Cafè Modernista, un espai insòlit en què preval 
el joc savi, correcte i entremaliat per conèixer l’altre individu. Una trobada inesperada, 
dins d’un món ple de petites històries, un home i una dona intenten construir la seva. 
L’Antic Cafè Modernista s’anima i dona vida a un fragment de dansa, un espectacle 
generós i curiós. 
Coreografia: Gemma Galera i Maxime Iannarelli 
Vestuari: Rosa Crehuet – Arffils L’Espai L’Agulla 
Perruqueria i Maquillatge: Marta Prats – El Tocador 
Producció: Sisè Sentit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
Plaça Universitat – Escenari Cafè Teatre 
Durada: 25 min. 
 
20.30h Cercavila musical amb desfilada popular i clausura de la fira 
Al capvespre el Sr. Domènech acompanyat de músics i del seguici popular, passejaran 
pels carrers de la fira, al so de la música. 
Animació per part de Xarop de Canya 
Punt de concentració: Plaça Universitat – Escenari Cafè Teatre 
Itinerari: Plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, carrer Ample, carrer 
Castanyer, plaça Macià, carrer de la Font, riera Buscarons, finalitzant a la Plaça 
Universitat. 
Tot seguit, clausura de la fira.  
 
Per a més informació durant tota la Fira a l’estand Punt d’Informació de la Fira i 
Atenció al Visitant situat a la plaça de la Llenya. 
 
Recomanacions: 

 No circular en bicicleta ni en patinet pel recinte de la fira 

 Davant de qualsevol incidència dirigir‐se a l’estand d’informació de la Fira 

 Els nens portin un número de telèfon de contacte en un lloc visible per si es perden 

 


