Nota de premsa
Terrassa, 8 de maig de 2014

Arriba la XII Fira Modernista amb centenars de
propostes per recordar la Terrassa del 1900
El certamen es dedica enguany al pintor Joaquim Vancells

Terrassa es prepara per a viure intensament aquest cap de setmana la dotzena
edició de la seva Fira Modernista, el certamen que cada més de maig fa reviure la
ciutat de fa un segle. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà demà divendres a
les 19h l’acte d’inauguració de l’exposició “Naturaleses de l’Art Nouveau”, amb el
que es donarà per inaugurada oficialment la Fira. L’acte tindrà lloc a la Sala
Muncunill (pl. Didó, 3) i comptarà amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado; la regidora de Turisme, Teresa Casals; i els portaveus dels Grups
Municipals. “Naturaleses de l’Art Nouveau” és una exposició internacional
organitzada per la Xarxa Europea Art Nouveau que es podrà veure durant dos
mesos a Terrassa i que fins el 2015 voltarà per diferents països.
La fira tindrà enguany, per primera vegada, un acte de cloenda. Tindrà lloc diumenge
a les 20.30 h al pati del mNACTEC, un espai que recentment s’ha obert al públic, i
consistirà en la representació de l’espectacle Trama, de l’Esbart Egarenc, que evoca
la història tèxtil de Terrassa.
Una altra activitat destacada d’enguany serà l’espectacle musical “Cants del Poble”,
un gran concert al Teatre Principal, dissabte a les 21 h, amb un repertori de cançons
i música de l’època (sardanes, cant coral, música de cobla, etc) de la mà de Miquel
Górriz, amb la participació de la Massa Coral de Terrassa, l’Agrupació Coral de
Matadepera, l’Orfeó Manresà, la Cobla Filantròpica, l’Esbart Egarenc i la Colla
Sardanista Amunt i Crits. El preu de l’entrada és de 7 €, però les persones que
vinguin vestides d’època tindran l’entrada gratuita.
Durant tot el cap de setmana, la fira omplirà diversos espais de la ciutat com el Raval
de Montserrat, la plaça Vella, el Parc de Sant Jordi, el passeig Comte d’Ègara, la
Rambla d’Ègara, la plaça Nova i enguany, per primer cop, també la plaça Didó, on hi
haurà instal·lada la mostra gastronòmica.
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Joaquim Vancells, protagonista de la fira
La Fira Modernista es dedica enguany a Joaquim Vancells i Vieta (Barcelona, 18661942), artista polifacètic, dissenyador, mestre i promotor d’activitats culturals, entre
d’altres, però sobretot pintor paisatgista, considerat com la figura principal de
l’anomenada “escola del paisatgisme terrassenc”. Juntament amb el seu amic
Alexandre de Riquer va ser l’introductor del llenguatge modernista a Terrassa. Avui
dia podem trobar obres seves a la Confiteria Carné, la Casa Alegre de Sagrera i la
sala d’actes de l´antic Institut Industrial, on Vancells va fer un projecte integral de
decoració, dissenyant llums, mobiliari, vitralls i pintures murals. Precisament el cartell
de la Fira 2014 reprodueix dos personatges que apareixen en aquest mural.
Joaquim Vancells serà el protagonista d’una exposició al Centre Cultural Terrassa,
que es va inaugurar ahir i es podrà veure fins el 25 de maig, i una ruta guiada pels
edificis de la ciutat on l’artista va deixar la seva empremta.

Una festa participativa
Un dels trets característics de la Fira Modernista és l’elevada participació de la
ciutadania, no només assistint als actes com a públic sinó també organitzant-ne, o
contribuint a l’ambient modernista decorant establiments i espais públics, o
disfressant-se amb vestits d’època durant el cap de setmana de la Fira. Més de 130
entitats i organitzacions ciutadanes participen de diferent manera en l’organització de
la fira, involucrant centenars de persones.
Una altra manera de participar a la fira és a través dels diferents concursos que es
convoquen. Els més antics són el d’ambientació de comerços i aparadors, el
d’ambientació de bars i restaurants, el d’ambientació i decoració de les parades del
mercat modernista i el de fotografia. Més recentment s’han afegit el d’ambientació de
carrers, que enguany celebra la seva tercera edició, el d’Instagram (segona) i el
d’arquitectura modernista, que es convoca per primer cop i té com a objectiu
fomentar el coneixement del patrimoni arquitectònic modernista de la ciutat. Es
preveu que el d’Instagram sigui un dels més concorreguts, després de l’èxit de la
recent trobada d’Instagramers #DescobreixTerrassa que va aplegar més de 400
persones a la ciutat. En aquesta ocasió no es requereix inscripció prèvia i per
participar només caldrà pujar fotos amb les etiquetes amb #firamodernistatrs2014,
#terrassaturisme i #terrassacentre. Les bases dels diferents concursos es poden
consultar a www.terrassa.cat/firamodernista i a www.terrassacentre.com.
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Afectacions de trànsit
La majoria de les activitats de la Fira Modernista es desenvolupen als carrers i
places del centre de la ciutat. Això comporta que durant tot el cap de setmana hi hagi
diferents afectacions de trànsit:
Rambla d’Ègara: des del Portal de Sant Roc a Galileu. Tallada el dissabte i el
diumenge.
Carrer de Grànius: des de dissabte a les 8 h fins diumenge a les 22 h.
Únicament es permetrà el pas a vehicles per accedir al pàrquing del carrer
Goleta als vehicles de venedors del Mercat i als participants acreditats de la
Fira.
Plaça Josep Freixa i Argemí: tallada al trànsit des de divendres a les 10 h fins
dilluns a les 2 h. Dissabte i diumenge, l’accés als pàrquings només serà
permès de 22 a 9 h del matí.
Carrer de Josep Trueta (des de Pl. Sant Oleguer fins a Pl. Doctor Zamenhoff):
tallat al trànsit des de divendres 9, a les 17 h fins el diumenge 11, a les 24 h.
Carrer de Nicolau Talló (entre Dr. Ullés i Pl. Josep Freixa i Argemí): tallat al
trànsit des de divendres a les 10 h fins dilluns a les 2 h.
Carrer Volta (entre Rambla d’Ègara i Galileu): tallat al trànsit dissabte i
diumenge, de 8 a 22 h. El trànsit i l’accés als pàrquings només serà permès
de 22 a 9 h del matí.
Carrer de Pau Claris (entre c. Indústria i Rambla d’Ègara): tallat al trànsit des
de dissabte a les 8 h fins diumenge a les 24 h. Es permetrà l'accés als
pàrquings.
Carrer Iscle Soler i Cisterna (entre c. Iscle Soler i Portal de Sant Roc): tallats
al trànsit per reserva d’estacionament als participants acreditats. Des de
dissabte a les 8 h fins diumenge a les 22 h. Es permetrà l'accés als pàrquings.
Carrer de la Font Vella (entre Passeig i c. Sant Pau): tallat al trànsit des de
dissabte a les 17 h fins diumenge a les 24 h.
Passeig Comte d’Ègara: tallat el vial sud, de dissabte a les 10 h fins diumenge
a les 21 h.
Carrers Teatre, Sant Pau, Puig Novell i Sant Jaume: Dissabte i diumenge, de
17 a 22 h. Es permetrà l'accés als pàrquings.
Carrer Portal Nou, entre Baldrich i Rutlla: Diumenge, de 10 a 20 h. Es
permetrà l’accès dels veïns als pàrquings i a l'aparcament públic de la Plaça
Vella.
Carrer Rutlla, entre Sant Genis i del Vall: Dissabte des de les 10 h a
diumenge a les 17 h.
Adjuntem plànol mostrant els principals talls i recorreguts alternatius al Centre.
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