Nota de premsa
Terrassa, 15 d’abril de 2015

La Fira Modernista 2015 incorporarà noves rutes
guiades dedicades a l’entreteniment de fa cent anys
Una ruta es dedicarà a l’oci de la burgesia i l’altra, al lleure dels obrers

El programa de la Fira Modernista de Terrassa 2015 inclourà dues noves rutes
guiades creades expressament per a l’ocasió i directament relacionades amb la
temàtica d’enguany. Es tracta de dos recorreguts pels llocs d’oci i diversió de la
Terrassa de l’època. Una de les rutes estarà dedicada als entreteniments i
espectacles propis de les classes altes, mentre que l’altra se centrarà en l’oci de les
classes populars. La propera edició de la fira estarà dedicada a l’empresari
Terrassenc Josep Oller, creador del Moulin Rouge i altres empreses del sector de
l’espectacle al París de finals del segle XIX.
La ruta “Com s'entretenien els terrassencs benestants?” serà un itinerari guiat d’una
hora i mitja de durada que portarà els participants a descobrir els principals espais
d'oci i diversió de la burgesia, com ara el lloc on es va instal·lar la sala d'espectacles
Ars Lucis, el Círcol Egarenc, el Teatre Principal o el Gran Casino. Hi haurà tres
sessions de la ruta: dissabte 9 de maig a les 17 h i a les 19 h i diumenge 10 de maig
a les 18 h. El punt de sortida serà la plaça de la Font Trobada l’aforament màxim
serà de 50 persones. Les inscripcions es realitzaran in situ i per ordre d'arribada.
La ruta “Com s'entretenien els obrers terrassencs?”, també d’una hora i mitja de
durada, mostrarà els llocs que omplien el temps de lleure de les classes humils,
espais diversos d’una gran efervescència i mostra clara de la vitalitat de la societat
civil del moment. L’itinerari inclou places, tavernes, la Societat Coral "Els Amics" i
altres espais, alguns dels quals han canviat molt des d’aleshores. D’aquesta activitat
hi haurà dues sessions: dissabte 9 de maig a les 12 h i diumenge 10 de maig també
a les 12 h. El punt de trobada serà el porxo de la plaça del Vapor Ventalló. Igual que
en l’altra ruta, l’aforament màxim serà de 50 persones i les inscripcions es realitzaran
in situ i per ordre d'arribada.
La XIII Fira Modernista de Terrassa se celebrarà els dies 9 i 10 de maig de 2015,
amb un ampli ventall d’activitats que rememoren la Terrassa de finals del segle XIX i
principis del XX, una època fonamental en el desenvolupament històric de la ciutat.
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El certamen, que té la qualificació de Festa local d’interès turístic atorgada per la
Generalitat de Catalunya, atreu cada any desenes de milers de persones a la ciutat.
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