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Fira Modernista, una il.lusió col.lectiva

Un dels majors orgulls d’un 
dirigent és poder representar 
la seua ciutat. En el cas d’Alcoi 

és, a més a més, un gran honor atesa 
la importància, el referent que és 
per a molts altres municipis, i la gran 
riquesa cultural i patrimonial amb què 
ha estat dotada. Un dels aspectes que 
exemplifiquen aquesta riquesa, i sobre 
el qual hem considerat necessari incidir 
en els últims temps és el patrimoni 
modernista d’Alcoi.

Ja fa un any que la ciutat va acollir 
la seua primera Fira Modernista. 
Una iniciativa d’exaltació cultural 

i germanor que, després d’un èxit 
rotund, torna amb una segona edició 
per a consolidar-se en la programació 
anual. Una primera convocatòria 
que ens torna a demostrar la gran 
capacitat de l’associacionisme 
d’aquesta ciutat, que s’ha organitzat 
de manera excepcional per aconseguir 
fer en pocs mesos una de les fires amb 
més renom de la geografia valenciana. 
Una il•lusió col•lectiva que aquest any 
s’ha ampliat i que estem segurs que 
continuarà creixent amb les pròximes 
edicions gràcies a la força imparable 
de les alcoianes i els alcoians, la seua 
creativitat,  capacitat d’organització, 
il•lusió, vitalitat i entusiasme per 
continuar innovant.

Sent un corrent artístic que barreja 
la inspiració en la naturalesa 
amb les novetats derivades de 

la Revolució Industrial, és evident 
que el Modernisme comparteix una 
idiosincràsia pròpia amb la ciutat. 
Pensem, si més no, en com una 
orografia accidentada i un flux d’aigua 
a través d’aquesta van permetre que la 
indústria alcoiana assolira el seu estat 
de maduresa.

Com dèiem anteriorment, la              
II Fira Modernista s’acosta, i amb 
ella la il•lusió de tot un poble 

per reviure una època d’esplendor i 
màgia. L’únic que s’ha de fer és donar 
un cop d’ull a l’extensa programació 
per adonar-se de tot allò que 
implica un esdeveniment d’aquestes 
característiques. Visites teatralitzades, 
tallers, exposicions, taules rodones, 
conferències... Són algunes de les cites 
ineludibles d’aquesta Fira que enguany 
estarà dedicada a l’escultor Lorenzo 
Ridaura.

Més enllà de recuperar l'essència 
del passat, la Fira també ens 
permet desestacionalitzar 

l’oferta turística de la ciutat i ampliar els 
reclams al llarg de l’any. Així, doncs, fem 
valdre, d’una manera integral, tots els 
encants d’Alcoi.

És hora d’albirar el nostre passat 
i prendre forces per afrontar el 
futur. És hora de continuar fent 

història.
Bona Fira a totes i a tots!
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Toni Francés
Alcalde d’Alcoi
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. Autor: Fran Parreño

Modernisme és el terme amb 
què es designa un corrent 
de renovació artística 

desenvolupat a finals del segle XIX 
i principis del XX, durant el període 
denominat Fin de Siècle i Belle Époque.

En l’estètica nova predominava 
la inspiració en la naturalesa, 
al mateix temps que s’hi 

incorporaven novetats derivades de la 
Revolució Industrial, com el ferro i el 
vidre, i se superava la pobra estètica de 
l’arquitectura del ferro de mitjan segle 
XIX.

El Modernisme no tan sols es va 
donar en les arts majors (pintura, 
escultura i arquitectura), sinó 

també en les arts menors, aplicades o 
decoratives, en les arts gràfiques i en el 
disseny de mobiliari, etc.

El Modernisme a Alcoi és tardà, 
ja que la burgesia empresarial 
alcoiana durant les últimes 

dècades del segle XIX va continuar 
construint les seues cases i palauets 
seguint l’estil eclèctic. Serà en 1904 
quan l’empresari paperer alcoià Josep 
Laporta Valor encarregue a l’arquitecte 
Timoteu Briet Montaud la primera casa 
modernista. La Casa Laporta a l’Av. 
del País Valencià, 26 (abans C/ Sant 
Cristòfol, 22) va seguir els cànons de 
l’Art Nouveau, va ser la primera casa 
modernista a Alcoi.

Un poc d'història...
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Lorenzo Ridaura

E n un context de ple 
desenvolupament de l’art 
escultòric en l'àmbit públic 

i privat, Ridaura va tindre una 
interessant evolució estilística des de 
l’Academicisme dels seus inicis, passant 
per un Modernisme d’aire benlliuresc i 
un cert idealisme expressionista, fins 
arribar a culminar la seua producció 
amb el desenvolupament de formes 
pròximes a l’Art Deco.

Lorenzo Ridaura naix a Alcoi un 5 
de maig de 1871, provinent d’una 
família de la burgesia industrial 

alcoiana, fabricants de paper de fumar. 
En 1890 comença els seus estudis a 
l'Escola d'Arts i Oficis  de Barcelona, 
per a passar després a Madrid amb 
una pensió de l'Ajuntament d'Alcoi, on 
entrarà a formar part del taller d'Agustí 
Querol, amb qui va col·laborar en 
diversos encàrrecs.
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Va obtindre diferents distincions 
en les exposicions nacionals, 
entre les quals destaquen la 

3a medalla en 1904 i 1906, i la 2a en 
1908, i va presentar diversos projectes 
monumentals d'importància que 
estigueren a punt de materialitzar-se, 
però circumstàncies personals 
acabaren per truncar la seua carrera i 
tornà a Alcoi. Ací es va produir la seua 
etapa més prolífica, amb una especial 
dedicació al gènere funerari, encara 
que ja allunyat dels circuits artístics 
nacionals i internacionals.

Entre les seues obres més 
destacades es pot citar el grup 
de Les Virtuts Teologals, L'Àngel 

del Silenci, el Panteó de Carbonell, o 
els àngels de l’altar major de l’església 
de Sant Jordi. Aquests últims van ser 
destruïts a cops i escapçats a l'inici 
de la Guerra Civil espanyola. De les 
escultures es conserven únicament 
els caps al Casal de Sant Jordi. La seua 
destrucció va afectar molt els anims de 
l'escultor.

En 1956 es trasllada a Anna 
(València), on morirà als 92 
anys. Serà enterrat a la mateixa 

localitat, en un panteó que va dissenyar 
ell mateix per a sa mare. 

. Foto: Jordi Nadal
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· PROGRAMA ·

· ACTIVITATS ·
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Ruta guiada Modernisme
Recorregut pels edificis i les construccions més rellevants de 
l’època. Programa adreçat a escolars pel matí, i al públic en general 
per la vesprada.

Lloc d’eixida: Tourist Info, situada a la Plaça d’Espanya, 14 (03801)

Per escolars 
Horari de dilluns a divendres:
Secundària de 8:30 a 10:30 h 
Primària de 9:30 a 11:30 h
Inscripcions: gratuïtes en www.alcoyturismo.com,
apartat “inscripcions”
o telefonant al 96 553 71 55 (Oficina de Turisme d’Alcoi)

Per a públic general 
Horari: 18:00 a 20:00h de dilluns a divendres
Informació i reserves: Guiarte con Arte (www.guiarteconarte.es)

Rutes

tlf.: 650 59 42 32
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Per a públic general cap de setmana

Horari dissabte:
de 10:00 a 12:00 h
de 12:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h
de 18:00 a  20:00 h
Visita nocturna de 20:00 a 22:00 h

Horari diumenge:
de 10:00 a 12:00 h
de 12:00 a 14:00 h

Preu: 5€
Informació i reserves: Quality Tours Mariola (www.qtmariola.com)

Rutes Escolars a l'exposició
"La Bellesa esculpida. Lorenzo Ridaura".
Per a escolars de primària i secundària: Escape Room “La Medalla de 
Ridaura” i taller de modelatge que faran que els xiquets coneguen la 
figura de Lorenzo Ridaura i l’art de l’escultura. En aquesta activitat 
se’ls facilitarà una guia didàctica per a treballar en la sala d’art mentre 
es desenvolupa el joc.

Lloc: Capella de l’Antic Asil, C/ El Camí, 42
Horari: de 9:30 a 13:30 h, de dilluns a divendres fins a fi de l’exposició
Informació i reserves: cmartalcoi@gmail.com

bit.ly/qtmariola
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Visita guiada i sopar modernista a l’Hostal Savoy
Lloc: porta de la Tourist Info (Plaça d’Espanya, 14)
Horari: del 17 al 21 de setembre a les 20:30 h
Informació i reserves: Guiarte con Arte (www.guiarteconarte.es)

Ruta del vermut
Ruta organitzada per l’Associació de Comerciants Alcentro, ACECA 
i Federación de Comercio en què es podrà degustar aquesta típica 
beguda, així com la “tareta” que l’acompanye. 

Els establiments hostalers participants donaran l’opció als clients de 
col•leccionar els gots típics on es servia antigament el vermut, dels 
quals hi haurà diversos models perquè el visitant puga emportar-se, 
quan acabe la ruta, una xicoteta col•lecció.

Lloc: establiments compresos en el Mapa d'Activitats
Horari: des del dijous de vesprada fins al diumenge a migdia

Visita teatralitzada 
“Viatge a 1909” i taller didàctic “Els Bombers del Modernisme” per a 
grups escolars, al Museu de Bombers d’Alcoi (MUBOMA)

Lloc: MUBOMA
Horari: de dilluns a divendres, en horari lectiu
              diumenge 23 a les 11:15 h i 12:45 h
Informació i reserves: www.ticketalcoi.com

tlf.: 650 59 42 32
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Indumentària modernista
Exposició organitzada pels comerços del centre de la ciutat amb la 
col•laboració del Grup de Danses Carrascal, on es mostraran exemples 
de roba, aixovars i efectes de l’època. Es tracta d’una exposició itinerant 
pels comerços que es disposarà als seus aparadors.

Lloc: vegeu ruta en el Mapa d'Activitats
Horari: del 17 al 23, en horari comercial



12

EXPOSICIÓ "LA BELLESA ESCULPIDA"
LORENZO RIDAURA GOSÁLBEZ
Primera exposició monogràfica dedicada a l'escultor alcoià Lorenzo 
Ridaura Gosálbez, en la qual es podrà gaudir d’un recorregut per 
algunes obres significatives i objectes personals de l'artista, provinents 
tant de col·leccions privades com de la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament 
d’Alcoi.
Els comissaris de la mostra, Elisa Beneyto i Lluís Vidal, del Centre 
Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA), realitzaran dues 
visites guiades dilluns 17, després de la inauguració a les 20:00 h, i 
dijous 20 a les 19:30 h. A més, es proposa una activitat per al públic, 
“L’arbre de les emocions”.

Lloc: sala d’art La Capella de l’Antic Asil, al C/ El Camí, 42
Horari: dilluns a divendres, en horari especial de 17:30 a 20:30 h
               dissabte, d’11:00 a 14:00 h i de 17:30 a 20:30 h

Exposicions
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Mostra de maquinària i utillatge de les indústries 
principals a començament del segle XX a Alcoi
Lloc: sala multiusos de l’EPSA de l’edifici Carbonell
Horari: de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:30 h i de 17:00 a 20:00 h

Exposició Fundación Mutua de Levante
"RIdaURA DE PROP"
Lloc: Plaça d’Espanya, 15
Horari: de dilluns a dissabte de 9:00 a 14:00 h i de 18:00 a 21:00 h
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Tallers

Tallers de barrets i TOCATS
Impartits per les gerències de “Tot Turbants” i “Creaciones 
Germanísimo”, establiments col•laboradors amb la Setmana 
Modernista d’Alcoi 2018; hi participen també en aquest taller 
l’Associació Espanyola contra el Càncer, Junta d’Alcoi i el Grup de 
Danses Carrascal.

Lloc: Àgora
Horari: dimarts 18 i dimecres 19 de 17:00 a 20:00 h
Preu: gratuït
Inscripcions: en www.alcoiturisme.com apartat “inscripcions” o 
telefonant al 96 553 71 55 (Oficina de Turisme d’Alcoi)

Places limitades
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Taller “L’uniforme de bombers de 1909
Es convida a les famílies a conèixer el MUBOMA i a realitzar un 
uniforme de bomber de començament del segle XX, a fi que puguen 
vestir-se els xiquets i xiquetes durant la Fira Modernista d’Alcoi. Es 
facilitaran teles i materials. No es requereix tenir nivell de costura, 
activitat per a tots els públics.

Lloc: Museu de Bombers. Consorci Provincial d’Alacant, MUBOMA
Horari: dimecres 19, de 16:00 a 18:00 h
Preu: entrada museu + taller: 3 € (menors de 7 anys, gratis)

Taller de modelatge
Aprofitant que la Setmana Modernista d’Alcoi 2018 està dedicada a 
la figura de l’escultor alcoià Lorenzo Ridaura, l’Estudi Casa del Pavo 
amb la direcció de l’artista alcoià Àngel Mira, llicenciat en Belles Arts 
per la Universitat de València, ha preparat un taller sobre l’art de 
l’escultura. L’activitat versarà sobre el modelatge, que és la tècnica 
més antiga i versàtil. S’utilitzarà la ceràmica com a mitjà per a crear 
formes, comunicar idees i donar eixida a emocions. Els participants 
se serviran del modelatge per a conèixer el pas previ que permet a 
l’escultor analitzar de manera senzilla la composició de la forma.

Lloc: Estudi Casa del Pavo, C/ Sant Nicolau, 15
Horari: dimecres 19, de 17:00 a 20:00 h
Preu: gratuït
Inscripcions: www.ticketalcoi.com
Places limitades
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I JORNADES TÈCNIQUES SOBRE INTERVENCIÓ 
EN EL PATRIMONI MODERNISTA 
Aquestes jornades tècniques pretenen ser una introducció a la 
intervenció en un patrimoni concret com és el modernista, tot 
proporcionant als assistents els coneixements principals per plantejar 
i executar una intervenció amb correcció.

S’abordarà la metodologia, els criteris, les tècniques històriques, els 
sistemes actuals i la normativa. El curs està adreçat tant a tècnics 
(arquitectes, aparelladors, enginyers) com a promotors i agents 
vinculats amb el patrimoni arquitectònic en general.

El cos docent està format per experts en intervenció del patrimoni 
amb reconeguda trajectòria professional i acadèmica. Les jornades 
estan organitzades per l’Ajuntament d’Alcoi amb la col•laboració de 
la Universitat d’Alacant.

Lloc: Àgora
Horari: dijous 20, de 9:00 a 20:00 h
               divendres 21, de 9:30 a 17:00 h
Preu: 50 €*
Inscripcions: prèvia a www.ticketalcoi.com

* Excepte per a estudiants universitaris, per als quals és gratuït si 
presenten el corresponent carnet d’estudiant. Els estudiants, no 
obstant això, també hauran de fer una inscripció prèvia a la plataforma 
citada.
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· SETMANA MODERNISTA ·

· AGENDA DIàRIA ·



18

17
DILLUNS

Hora Lloc Acte
Barri

El Centre

EL COMERÇ D’ALCOI AMBIENTAT EN EL MODERNISME 

Botigues del Centre i també dels barris de la Zona Nord, 
l’Eixample i Santa Rosa se sumen a la Fira Modernista 
ambientant els seus establiments i oferint, com 
sempre, una gran gamma de productes de qualitat. 

Els comerços del Centre, amb la col•laboració del 
Grup de Danses Carrascal, han dissenyat una ruta 
d’indumentària modernista que s’exposarà als 
aparadors dels seus establiments des del dilluns dia 17.

9:30 a 
11:30 h

Tourist Info RUTA GUIADA MODERNISME (ESCOLARS)

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 8

Horari 
lectiu

MUBOMA “VIATGE A 1909” I TALLER DIDÀCTIC 
"ELS BOMBERS DEL MODERNISME"

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 9

18:00 h Porta de la 
Tourist Info

“DESCOBREIX L’ALCOI MODERNISTA”

Visita guiada al Modernisme, veure ruta, prèvia 
inscripció. Pàg. 9

9:00 a 
14:00 h-------
18:00 a 
21:00 h

Plaça 
d'Espanya, 15

EXPOSICIÓ FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE 

Veure exposicions. Pàg. 13

Horari 
comercial

Veure mapa INDUMENTÀRIA MODERNISTA 

Veure rutes pàg. 10 i ruta en mapa

10:00 a 
13:30 h-------
17:00 a 
20:00 h

Sala Multiusos 
de l’EPSA 
de l’edifici  
Carbonell

MOSTRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LES 
INDÚSTRIES PRINCIPALS A COMENÇAMENT DEL 
SEGLE XX A ALCOI  

Veure exposicions. Pàg. 13
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Hora Lloc Acte
19:00 h Ajuntament

Plaça 
d'Espanya, 1

DESCOBRIMENT DEL CARTELL DE LA SETMANA 
MODERNISTA D’ALCOI 2018

Es descobrirà el cartell anunciador de la Setmana 
Modernista 2018 amb la presència d’autoritats i entitats 
organitzadores i col•laboradores.

19:45 h La Capella de 
l’Antic Asil

C/ El Camí, 42

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA BELLESA 
ESCULPIDA" DE LORENZO RIDAURA

Els comissaris de l’exposició, els historiadors i 
professors Elisa Beneyto i Lluís Vidal, realitzaran una 
visita guiada per la col•lecció.

20:30 h Porta de la 
Tourist Info

VISITA GUIADA I SOPAR MODERNISTA A L’HOSTAL 
SAVOY 

Veure visita teatralitzada. Pàg. 10
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Hora Lloc Acte
9:30 a 
11:30 h

Tourist Info RUTA GUIADA MODERNISME (ESCOLARS)

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 8

18:00 h Porta de la 
Tourist Info

“DESCOBREIX L’ALCOI MODERNISTA”

Veure ruta. Pàg. 9

Horari 
lectiu

MUBOMA “VIATGE A 1909” 

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 9

17:30 a 
20:30 h

Capella de 
l'Antic Asil

EXPOSICIÓ "LA BELLESA ESCULPIDA" 

Veure exposicions. Pàg. 12

9:00 a 
14:00 h-------
18:00 a 
21:00 h

Plaça 
d'Espanya, 15

EXPOSICIÓ FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE 

Veure exposicions. Pàg. 13

Horari 
comercial

Veure mapa INDUMENTÀRIA MODERNISTA 

Veure rutes pàg. 10 i ruta en mapa

10:00 a 
13:30 h-------
17:00 a 
20:00 h

Sala 
Multiusos 
de l’EPSA 
de l’edifici 
Carbonell

MOSTRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LES 
INDÚSTRIES PRINCIPALS A COMENÇAMENT DEL 
SEGLE XX A ALCOI  

Veure exposicions. Pàg. 13

17:00 a 
20:00 h

Àgora TALLER DE BARRETS I TOCATS MODERNISTES

Veure tallers. Pàg. 14

19:30 h Círculo 
Industrial

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "VIDA Y OBRA DEL 
ESCULTOR LORENZO RIDAURA GOSÁLBEZ (1871-1963)", 
DELS AUTORS ELISA BENEYTO I LLUÍS VIDAL

20:30 h Porta de la 
Tourist Info

VISITA GUIADA I SOPAR MODERNISTA A L’HOSTAL 
SAVOY 

Veure visita teatralitzada. Pàg. 10

18
DIMARTS
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Hora Lloc Acte
9:00 a 
14:00 h-------
18:00 a 
21:00 h

Plaça 
d'Espanya, 15

EXPOSICIÓ FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE 

Veure exposicions. Pàg. 13

9:30 a 
11:30 h

Tourist Info RUTA GUIADA MODERNISME (ESCOLARS)

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 8

10:00 a 
13:30 h-------
17:00 a 
20:00 h

Sala 
Multiusos 
de l’EPSA 
de l’edifici  
Carbonell

MOSTRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LES 
INDÚSTRIES PRINCIPALS A COMENÇAMENT DEL 
SEGLE XX A ALCOI  

Veure exposicions. Pàg. 13

16:00 a 
18:00 h

MUBOMA TALLER: “L’UNIFORME DE BOMBERS DE 1909”  

Veure tallers. Pàg. 15

18:00 h Porta de la 
Tourist Info

“DESCOBREIX L’ALCOI MODERNISTA”

Visita guiada al Modernisme, veure ruta, prèvia inscripció. 
Pàg. 9

Horari 
lectiu

MUBOMA “VIATGE A 1909” 

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 9

17:00 a 
20:00 h

Àgora TALLER DE BARRETS I TOCATS MODERNISTES

Veure tallers. Pàg. 14

17:00 a 
20:00 h

Estudi Casa 
del Pavo 
C/Sant 
Nicolau, 15

TALLER DE MODELATGE. ESTUDI CASA DEL PAVO

Veure tallers. Pàg. 15

17:30 a 
20:30 h

Capella de 
l'Antic Asil

EXPOSICIÓ "LA BELLESA ESCULPIDA" 

Veure exposicions. Pàg. 12

Horari 
comercial

Veure mapa INDUMENTÀRIA MODERNISTA 

Veure rutes pàg. 10 i ruta en mapa

19
DIMECRES
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Hora Lloc Acte
19:30 h Centre 

Cultural 
Mario 
Silvestre 

CONFERÈNCIA “CONDICIONS DE VIDA DEL 
PROLETARIAT A L’ALCOI MODERNISTA” 

A càrrec de l’historiador i escriptor Àngel Beneito, membre 
del Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics.

20:30 h Porta de la 
Tourist Info

VISITA GUIADA I SOPAR MODERNISTA A L’HOSTAL 
SAVOY 

Veure visita teatralitzada. Pàg. 10

21:30 h Centre 
Cultural 
Mario 
Silvestre 

PROJECCIÓ PEL•LÍCULA "METROPOLIS"  (FRITZ LANG)

Activitat de la Universitat d’Alacant coordinada per Quico 
Carbonell, membre del CAEHA.

Inscripcions: en www.ticketalcoi.com

Entrada lliure fins que s’acaben les localitats

Hora Lloc Acte
9:00 a 
20:00 h

Àgora JORNADES TÈCNIQUES SOBRE INTERVENCIÓ EN EL 
PATRIMONI MODERNISTA 
Veure tallers. Pàg. 16 

9:00 a 
14:00 h-------
18:00 a 
21:00 h

Plaça 
d'Espanya, 15

EXPOSICIÓ FUNDACIÓ MUTUA DE LEVANTE 

Veure exposicions. Pàg. 13

9:30 a 
11:30 h

Tourist Info RUTA GUIADA MODERNISME (ESCOLARS)
Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 8

Horari 
lectiu

MUBOMA “VIATGE A 1909” 

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 9

20
DIJOUS
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Hora Lloc Acte
10:00 a 
13:30 h-------
17:00 a 
20:00 h

Sala 
Multiusos 
de l’EPSA 
de l’edifici  
Carbonell

MOSTRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LES 
INDÚSTRIES PRINCIPALS A COMENÇAMENT DEL 
SEGLE XX A ALCOI  

Veure exposicions. Pàg. 13

17:30 a 
20:30 h

Capella de 
l'Antic Asil

EXPOSICIÓ "LA BELLESA ESCULPIDA" 
Veure exposicions. Pàg. 12

18:00 h Porta de la 
Tourist Info

“DESCOBREIX L’ALCOI MODERNISTA”
Veure ruta. Pàg. 9

19:30 h Saló 
Roberto 
García Payá 
de l’EPSA

CONFERÈNCIA “ELS ORÍGENS DE L’ESCOLA 
INDUSTRIAL D’ALCOI”

A càrrec del Sr. Rafael Sebastià Alcaraz, llicenciat en 
Filosofia i Lletres i doctor en Geografia i professor a la 
Universitat d’Alacant. 

Entrada lliure

20:30 h Porta de la 
Tourist Info

VISITA GUIADA I SOPAR MODERNISTA A L’HOSTAL 
SAVOY 

Veure visita teatralitzada. Pàg. 10

21:30 h Centre 
Cultural 
Mario 
Silvestre

PROJECCIÓ PEL•LÍCULA "EL DEMONIO DE LA CARNE" 
(CLARENCE BROWN) 
Activitat de la Universitat d’Alacant coordinada per Quico 
Carbonell, membre del CAEHA.

Inscripcions: en www.ticketalcoi.com

Entrada lliure fins que s’acaben les localitats

Horari 
comercial

Barri Centre RUTA DEL VERMUT 

Veure rutes. Pàg. 10

Horari 
comercial

Veure mapa INDUMENTÀRIA MODERNISTA 

Veure rutes pàg. 10 i ruta en mapa



24

Hora Lloc Acte
Horari 
lectiu

MUBOMA “VIATGE A 1909” 

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 9

9:00 a 
14:00 h-------
18:00 a 
21:00 h

Plaça 
d'Espanya, 15

EXPOSICIÓ FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE 

Veure exposicions. Pàg. 13

9:00 a 
20:00 h

Àgora JORNADES TÈCNIQUES SOBRE INTERVENCIÓ EN EL 
PATRIMONI MODERNISTA 
Veure tallers. Pàg. 16 

9:30 a 
11:30 h

Tourist Info RUTA GUIADA MODERNISME (ESCOLARS)
Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 8

10:00 a 
13:30 h-------
17:00 a 
20:00 h

Sala 
Multiusos 
de l’EPSA 
de l’edifici 
Carbonell

MOSTRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LES 
INDÚSTRIES PRINCIPALS A COMENÇAMENT DEL 
SEGLE XX A ALCOI  

Veure exposicions. Pàg. 13

17:30 a 
20:30 h

Capella de 
l'Antic Asil

EXPOSICIÓ "LA BELLESA ESCULPIDA" 
Veure exposicions. Pàg. 12

18:00 h Porta de la 
Tourist Info

“DESCOBREIX L’ALCOI MODERNISTA”
Veure ruta. Pàg. 9

Horari 
comercial

Barri

El Centre

RUTA DEL VERMUT 

Veure rutes. Pàg. 10

Horari 
comercial

Veure mapa INDUMENTÀRIA MODERNISTA 

Veure rutes pàg. 10 i ruta en mapa

21
DIVENDRES
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Hora Lloc Acte
19:00 h Plaça 

d’Espanya
PREGÓ 

20:00 h Plaça 
d’Espanya
-----------

Plaça de 
Ferrándiz i 
Carbonell

CERCAVILA MODERNISTA  
Fins a la Plaça de Ferrándiz i Carbonell acompanyats per 
la banda de música de l’EPSA on els membres integrants 
de les Aules de Tercera Edat, secció de ball, ens mostraran 
balls populars de l’època que han preparat per a l’ocasió. 
En acabar, cercavila de tornada fins a la Plaça d’Espanya.   

21:30 h Círculo 
Industrial

SOPAR MODERNISTA AL CÍRCULO INDUSTRIAL

Organitzat pel Círculo Industrial, amb la col•laboració de 
la banda de música de l’EPSA, que amenitzarà la vetllada 
i el ball posterior.

Preu: 25 €

Reserves: Círculo Industrial. Tel. 96 554 54 04

21
DIVENDRES
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Hora Lloc Acte
9:00 a 
14:00 h-------
18:00 a 
21:00 h

Plaça 
d'Espanya, 15

EXPOSICIÓ FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE 

Veure exposicions. Pàg. 13

10:00 h Plaça 
d’Espanya

INAUGURACIÓ DE LA II FIRA MODERNISTA D’ALCOI

Concentració popular que, juntament amb la Corporació 
Municipal, vestits amb indumentària modernista, i 
acompanyats per la resta d’autoritats assistents, es 
dirigirà des de la porta de l’Ajuntament fins a la Glorieta 
per a inaugurar la Fira Modernista de turisme i tradició. 

11:00 a 
14:00 h-------
17:30 a 
20:30 h

Capella de 
l'Antic Asil, 

C/ El Camí, 42

EXPOSICIÓ "LA BELLESA ESCULPIDA" 

Veure exposicions. Pàg. 12

10:00 a 
13:30 h-------
17:00 a 
20:00 h

Sala 
Multiusos 
de l’EPSA 
de l’edifici 
Carbonell

MOSTRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LES 
INDÚSTRIES PRINCIPALS A COMENÇAMENT DEL 
SEGLE XX A ALCOI  

Veure exposicions. Pàg. 13

10:00 a 
13:30 h
-------
17:00 a 
20:00 h

Conservatori 
Municipal 
de Música i 
Dansa

“LA CASA DE L’ESCALÓ EN VIU”

Ruta en la que ens submergirem en els principis del 
segle XX on coneixerem la "Casa de l’Escaló” i als seus 
habitants.
Passes: 10:30 h, 11:30 h, 12:30 h, 17:30 h i 18:30 h
Preu: 4 € (menors de 6 anys gratis)
Informació i reserves:  www.guiarteconarte.es

10:30 a 
14:00 h-------
16:30 a 
21:00 h

Parc públic 
La Glorieta

FIRA DE TURISME I TRADICIÓ 

-------------------------------------

EXPOSICIÓ DE MOTOCICLETES ANTIGUES

22
DISSABTE
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Hora Lloc Acte
10:00 a 
12:00 h------
12:00 a 
14:00 h------
16:00 a 
18:00 h------
18.00 a  
20:00 h------
20:00 a 
22:00 h

Porta de la 
Tourist Info

RUTES GUIADES “MODERNISMO EN ALCOY”

Agència Quality Tours Mariola (www. qtmariola.com)

Preu: 5 € 

Reserves: bit.ly/qtmariola

10:30 h Parc de 
Cervantes
----------- 
La Rosaleda
-----------
Av.
Hispanitat*

ESMORZAR POPULAR SOLIDARI ALS BARRIS

Organitzat per la Federació de Comerç i ACECA. Hi 
poden participar totes les persones amb independència 
del barri al qual pertanyen, però es prioritzarà als que 
vagen a participar en la manifestació posterior i vagen 
vestits amb indumentària modernista.

*Av. Hispanitat, davant del poliesportiu

10:45 h Parc públic 
La Glorieta

ESMORZAR POPULAR  
Organitzat per l’Asociación Amas de Casa Lucentum de 
Alcoy

11:00 a 
13:00 h ------
17:00 a 
19:00 h

C/ Sant 
Mateu, 66

POESIA EN EL MODERNISME 
L’Asociación Cultural Samarita organitza en la seua seu, 
que ha decorat seguint l’estil modernista, uns cafés de 
lectura poètica per a la Fira Modernista d’Alcoi; amb la 
col•laboració del Ballet de Virginia Bollufer.  

11:00 a 
13:30 h

Parc públic 
La Glorieta

JOCS INFANTILS TRADICIONALS

Horari 
comercial

Barri Centre RUTA DEL VERMUT 

Veure rutes. Pàg. 10
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Hora Lloc Acte
11:30 h Parc de 

Cervantes
(Barri Batoi i 
Santa Rosa)
-----------
La Rosaleda
(Barri 
Eixample i 
Zona Nord)
-----------
Plaça 
Ramón y 
Cajal
(Barri Zona 
Alta, Centre, 
Partidor i 
Viaducte)

MANIFESTACIÓ OBRERA PER A LA REIVINDICACIÓ DE 
LES 8 HORES LABORALS

Organitzada per l’Asociación de Amas de Casa Lucentum 
de Alcoy. Des de cadascun dels barris es concentrarà 
tota la gent que vulga participar en la manifestació. És 
imprescindible portar indumentària adequada per a 
l’acte. Els participants poden dur pancartes i cartells amb 
eslògans adients a l’acte reivindicatiu que es representa.

En cadascun dels punts de concentració esmentats 
hi haurà un membre de l’organització per a ajudar a 
compondre el grup i dirigir la manifestació fins a la Plaça 
d’Espanya, l’hora prevista d’arribada a la mateixa és entre 
les 12:15 i 12:30 h.

12:15 a 
12:30 h

Plaça 
d'Espanya

CONCERT DE CANÇONS POPULARS MODERNISTES

Juntament amb la Coral Polifònica Alcoiana i en acabar la 
manifestació, a la Plaça d’Espanya tindrà lloc un concert 
on tots junts cantarem cançons incloses en el CD de 
cançons populars d’Alcoi que aquesta entitat, amb la 
col•laboració del Grup de Danses Carrascal i el patrocini 
de Fundación Mutua de Levante, han editat per a l’ocasió.

Les cançons que es cantaran seran:
-Al néixer el dia
-Les xiques del Bambú
-Amparito
-La Milagret

13:30 a 
14:00 h 

Des de 
la Plaça 
d’Espanya 
fins al Parc 
de Cervantes 

PÍCNIC MODERNISTA  
La Asociación Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy 
organitzarà un pícnic modernista popular, al qual es 
podran unir totes aquelles persones que vulguen passar-
ho bé en un dinar campestre com es feia en l’època. L’únic 
requisit és anar vestit amb la indumentària modernista 
i amb objectes per al dinar d’aquella època, com ara 
cistelles, estovalles antigues, i evitar fer servir utensilis de 
paper, plàstic o cartó. 
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Hora Lloc Acte
13:30 h Hostal 

Savoy
DINAR ORGANITZAT PER “ROTARY CLUB ALCOY FONT 
ROJA” 
On podran gaudir de l'ambient de l'època i al finalitzar 
participar en classes de ball modernista.

Reserves: Hostal Savoy. Tel. 965 54 72 72

17:00 a 
17:45 h

Parc públic 
La Glorieta

BALL POPULAR 
Amb peces musicals de l’època, com ara valsos, polques 
i masurques. Participen el Grup de Danses Carrascal, 
les Aules de la Tercera Edat, secció de ball, Asociación 
Española contra el Cáncer i públic en general que s’hi 
vulga unir.

17:30 a 
20:30 h

C/ Sant 
LLorenç

JORNADA DE JOCS INFANTILS DE L’ÈPOCA DEL 
MODERNISME 

Organitzats per ACECA i Federación de Comercio.

18:00 a 
19:00 h

Parc públic 
La Glorieta

REPRESENTACIÓ MUSICAL D’ÈPOCA  
Organitzada per la Asociación de Amas de Casa Lucentum.

19:00 h Font Redona 
(C/Sant 
Nicolau)

fins 
l'Ajuntamnet 
(Plaça 
d'Espanya)

RECREACIÓ “GLÒRIA DEL CAVALLET” 

Organitzada per l’Associació de Sant Jordi, tindrà lloc 
una desfilada de festers amb dissenys d’antigues filaes 
de cavalleria, acompanyats d’heralds de l’època i banda 
de música.

Recorregut: eixirà des de la Font Redona, baixarà per Sant 
Nicolau, passarà per davant de l’Ajuntament i acabarà a 
l’església de Sant Jordi.

19:00 h Centre 
Cultural 
Mario 
Silvestre

ACTUACIÓ D’“HUGO L’IL•LUSIONISTA”

Organitzada per l’Associació de Comerciants Alcentro, 
ACECA i Federación de Comercio. Enfront del Centre 
Cultural Mario Silvestre.
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Hora Lloc Acte
Barri 

El Centre

ACTUACIÓ DEL BALLET GABRIEL AMADOR 

A diversos llocs del centre de forma itinerant.

(C/ Sant Nicolau, C/ Sant Tomàs, C/ Sant Llorenç, Plaça 
d’Emili Sala i Av. País Valencià)

19:30 h Parc públic 
La Glorieta

ACTUACIÓ DE DANSA TEATRE:

“TU, MUT!, PERÒ TOT SE SAP” 
De la mà del Grup de Danses Carrascal. Obra de teatre i 
dansa que reflecteix les vivències de dues germanes que 
regenten un negoci al poble i es dediquen a viure la vida 
de la resta de gent del poble. Es generaran situacions 
còmiques i s’intercalaran balls tradicionals.

Inscripciones: en www.ticketalcoi.com

20:30 h Teatre 
Principal

EL MODERNISME BALLAT 
Espectacle de dansa i música de la mà del Grup de 
Danses Sant Jordi d’Alcoi, que ens explicarà el que va 
ser el Modernisme pel que fa a indumentària, costums, 
música… Coneixerem algunes curiositats d’aquesta 
època, datada entre 1900 i 1920. Balls, cançons i acudits 
que, de segur, ens faran passar una bona estona per 
acabar la jornada.

Preu: gratuït

Inscripcions: en www.ticketalcoi.com
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23
DIUMENGE

Hora Lloc Acte
10:00 h Placeta del 

Fossar
RECREACIÓ D’UN SEPELI DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX

L’Asociación Cultural Samarita posarà en escena la 
recreació d’un sepeli d’un personatge real, fet que va 
passar a la nostra ciutat en l’època modernista.

10:00 a 
12:00 h
------
12:00 a 
14:00 h

Porta de la 
Tourist Info

RUTES GUIADES “MODERNISMO EN ALCOY”

Agència Quality Tours Mariola (www. qtmariola.com)

Preu: 5 € 

Reserves: bit.ly/qtmariola

10:30 a 
14:00 h

Parc públic 
La Glorieta

FIRA DE TURISME I TRADICIÓ

11:00 a 
12:00 h

Cementeri 
Municipal

RUTA GUIADA TEMATITZADA AL CEMENTERI 
Elisa Beneyto i Lluís Vidal, historiadors i membres 
del CAEHA, ens mostraran les reminiscències del 
Modernisme en l’escultura funerària i les principals 
obres de l’escultor Lorenzo Ridaura presents al recinte. 
Tot seguit, es podran apreciar les danses del Vetlatori, 
recuperades pel Grup de Danses Sant Jordi.

Preu: gratuït.

Inscripcions: en www.alcoiturisme.com apartat 
"inscripcions" o telefonant al 96 553 71 55

11:00 a 
13:00 h

C/ Sant 
Mateu, 66

POESIA EN EL MODERNISME 
L’Asociación Cultural Samarita organitza en la seua seu, 
que ha decorat seguint l’estil modernista, uns cafés de 
lectura poètica per a la Fira Modernista d’Alcoi; amb la 
col•laboració del Ballet de Virginia Bollufer.
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Hora Lloc Acte
11:15 h 
------
12:45 h

MUBOMA “VIATGE A 1909” 

Veure rutes, prèvia inscripció. Pàg. 9

11:30 h Templet de 
la Glorieta

XXVI MOSTRA DE DOLÇAINES I TABALETS D’ALCOI 

11:45 a 
14:00 h

MUBOMA TALLER DIDÀCTIC “ELS BOMBERS DE L’ALCOI 
MODERNISTA”

Veure tallers. pàg. 14

Horari 
comercial

Barri

El Centre

RUTA DEL VERMUT 

Veure rutes. Pàg. 10
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Aquesta segona edició arreplega 
tota la il•lusió de la primera i un 
poc més, i esperem de tot cor 

que així serà rebuda i gaudida per tots 
els que hi participeu.  

Bona Fira a totes i a tots i que 
el temps ens acompanye.

Som uns privilegiats

La Fira Modernista d’Alcoi és cosa 
de tots i tots la fem gran; per això, 
des de la Regidoria de Patrimoni 

i Turisme volem agrair a entitats, 
associacions, empreses i organismes 
públics, la seua implicació perquè el 
poble d’Alcoi puga gaudir un any més de 
l’oportunitat de reviure una gran època. 
L’oportunitat que ens proporciona el 
nostre entorn, el nostre patrimoni i la 
nostra història no l’hem de deixar anar.

Som uns privilegiats per gaudir 
d’aquest entorn que hem 
d’estimar i conservar, a fi que 

generacions futures continuen 
sentint-se orgulloses del seu poble. 
Però, a més, hem de ser capaços de 
veure i explotar el potencial turístic que 
ens reporta.

El turisme és riquesa, ens aporta 
cultura, en la mesura que ens 
permet conèixer altres costums, 

entendre’ls i respectar-los, i ens aporta 
riquesa i l’oportunitat de donar-nos a 
conèixer i projectar-nos.

La Setmana Modernista d’Alcoi 
pretén ser un esdeveniment 
anual de caràcter divulgatiu 

per als alcoians, però també un punt 
d’atracció turística sobre el nostre 
patrimoni modernista, perquè Alcoi 
siga apreciat i una referència no tan sols 
per les seues festes.
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Entitats organitzadores
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Entitats col.laboradores






