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Una ciutat modernista, 
única i meravellosa

SALUDA
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TONI FRANCÉS 
Alcalde d’alcoi

enim la sort de viure en una ciutat amb una fi sonomia molt especial. Les 
muntanyes que ens envolten, les costeres i ponts, els carrers i les xeme-
neies industrials són una part del nostre passat, però també del present 
d’Alcoi. Però també ens és propi un moviment artístic, vinculat a aquesta 
ciutat des de les albors del segle XX, que ens identifi ca i del qual podem 
sentir-nos profundament orgullosos, el Modernisme alcoià.
Un patrimoni únic, de difícil comparació amb altres ciutats espanyoles. 
Parlem, per descomptat, d’eixa “petita Barcelona”, com alguns han volgut 
anomenar-la, però el nostre Modernisme va molt més enllà. 
El Modernisme alcoià, amb el protagonisme especial dels arquitectes  
Vicent Pascual i Timoteu Briet, té un patrimoni propi i diferenciat.                       
Forma part de la Ruta Europea del Modernisme i és un dels principals 
recursos turístics que tenim.
El tenim present en més de 30 edifi cis repartits per Alcoi, alguns tan 
impressionants com el Cercle Industrial, en cases i palauets; però, també, 
en un parc de bombers o en l’edifi ci de l’antiga subestació hidroelèctrica, 
en fàbriques de la plaça de Gonçal  Cantó, el parc de la Glorieta o, fi ns i tot, 
als panteons del cementeri municipal..., en mil i un detalls que, pel fet de 
veure’ls cada dia, ens passen desapercebuts i resten als nostres carrers en 
l’anonimat del dia a dia. 
Enguany, hem decidit des de l’Ajuntament posar en relleu eixe meravellós 
patrimoni modernista i mostrar-lo orgullosos al mós, però també a nosaltres 
mateixos, a través de la I Setmana Modernista. Com no podria ser d’una 
altra manera, tot un seguit d’associacions i entitats alcoianes, participatives 
i obertes a tot allò que faça gran la nostra ciutat, s’han sumat a aquest 
esdeveniment per a convertir-lo en un meravellós punt de trobada de l’Alcoi 
del 2017 amb la història de principis del segle XX. 
A fi nals de setembre, Alcoi viurà la seua primera Setmana Modernista. Estic 
convençut que aquesta societat, emprenedora i valenta, serà capaç de 
fer un esdeveniment únic. Esperem que aquesta nova data del calendari 
festiu alcoià ens ajudarà a reivindicar el que vam ser, però també el nostre 
present industrial i el futur pel qual treballem cada dia. Som una ciutat 
industrial, artística, innovadora, preservadora de la seua essència... Una 
ciutat modernista, única i meravellosa, que volem redescobrir tots els dies 
amb passió. 
Benvinguts i benvingudes, visitants i alcoians, que comence la I Setmana 
Modernista d’Alcoi! 
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MODERNISME
Un poc d’Història...

Edifi ci Casa Laporta.

Modernisme és el terme amb 
què es designa un corrent 
de renovació artística 
desenvolupat a fi nals del 
segle XIX i principis del 
XX, durant el període 
denominat fi n 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 gràfi ques i en el 
disseny de mobiliari, etc.
El modernisme a Alcoi és 
tardà, perquè 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.
El Modernisme com 
a art urbà inspirat en 
la naturalesa i en la 
bellesa arriba a Alcoi 
gràcies al seu important 
desenvolupament industrial 
i el seu vincle sociocultural 
amb l’alta burgesia. 
Aquesta època de grans 
canvis socials deixa en 
la ciutat un llegat que hui 
constitueix un patrimoni 
artístic singular inclòs 
en la Ruta Europea del 
Modernisme. És sobretot 
en l’arquitectura on més 
es manifesta la tendència 
gràcies al protagonisme 
dels arquitectes Vicente 
Pascual Pastor i Timoteo 

EL MODERNISME ALCOIÀ

Construïda en 1908 
per Vicente Pascual. És 
una de les edifi cacions 
modernistes més 
emblemàtiques de la ciutat. 
Va albergar l’estudi del 
pintor modernista Fernando 
Cabrera Cantó. Destaquen 
els paons i la cúspide amb 
mosaic de cristalls.
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La Casa 
del Pavo

Conservatori de Música i Dansa Joan Cantó.
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Briet Montaud, amb la 
col·laboració d’importants 
mestres d’obra. Mentre 
que el primer s’inclina, 
en els moments centrals 
del Modernisme alcoià 
(1906-1910), cap a formes 
vinculades amb l’Art 
Nouveau, no exemptes de 
components historicistes, 
neo-rococó i cert 
gaudinisme, infl uència 
del Modernisme català; 
Timoteo Briet demostra 
més passió pel seguiment 
del moviment de la 
Sezession Vienesa.
El Modernisme no va ser 
privatiu de l’habitatge 
burgés, sinó que donat 

el seu valor estètic-
social, es va manifestar 
també en els dissenys de 
portades de comerços, 
en l’antic edifi ci de la 
Subestació Hidroelèctrica 
i l’Escorxador Municipal, 
en nombroses façanes 
de fàbriques dels voltants 
de la Plaça Gonçal Cantó 
i fi ns i tot en alguns dels 
panteons del Cementeri 
Municipal. D’altra banda, 
va tenir gran repercussió 
en les arts gràfi ques: 
dissenys de llibrets de 
paper de fumar, capçaleres 
de periòdics, anuncis 
publicitaris, cartells, 
catàlegs…





VICENT PASCUAL PASTOR
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I SETMANA MODERNISTA D’ALCOI 
DEDICADA A VICENT PASCUAL 
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a primera edició de la Fira 
Modernista 2017 d’Alcoi 
està dedicada a Vicent 
Pascual Pastor (Alcoi, 3 
de juny de 1865 – 2 febrer 
de 1941). Es va formar 
a l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona i a partir 
de 1891 treballà com 
a Arquitecte Municipal 
d’Alcoi amb alternança 
amb Timoteu Briet. Va 
exercir alhora la docència 
a l’Escola d’Arts i Ofi cis 
d’Alcoi, de la qual seria 
director el 1903, i com 
a arquitecte per a obres 
de particulars i altres 
institucions.
Entre 1909 i 1913 va ser 
alcalde d’Alcoi. Dins la 
vida social i industrial de 
la ciutat, va formar part del 
Consell d’Administració 
del ‘Monte de Piedad’ i va 
ser president del Círculo 
Industrial.
Per la seua llarga vida 
professional, se’l considera 
un dels exemples 
modèlics de l’evolució de 
l’arquitectura europea a 
cavall dels segles XIX 
i XX, des dels corrents 
historicistes de fi nals 
del XIX fi ns a arribar al 
racionalisme contemporani. 
Com escriu Crispina 
Ruiz en el seu treball 
aparegut a la monumental 
Història d’Alcoi, l’estil 
de Pascual variarà des 
del medievalisme dels 
seus inicis, passant pel 

L’any 2014-15 l’Ajuntament 
d’Alcoi elabora una unitat 
didàctica de la mà dels 
historiadors Elisa Beneito 
i Lluís Vidal, dedicada 
a l’autor, la qual va ser 
seguida per una sèrie 
d’exposicions i conferèn-
cies que van signifi car un 
reconeixement a la seua 
persona i obra. Aquesta 
unitat didàctica ens servirà 
en aquesta primera edició 
com a material didàctic 
per al treball de camp dels 
escolars quan realitzen la 
Ruta Modernista.

Unitat 
didáctica

VICENT PASCUAL PASTOR
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Modernisme en el seu 
vessant Nouveau, fi ns 
a la barreja neobarroca 
derivada de l’arquitectura 
de les exposicions 
universals de 1919 i 
1929, i desembocar en el 
racionalisme.
Tot i que els projectes 
més coneguts de Vicent 
Pascual foren realitzats 
a Alcoi, les seues obres 
poden trobar-se en 
diferents localitats de 
l’estat.
Entre les obres més 
conegudes a la nostra 
ciutat hi ha la Gruta del 
Círculo Industrial (1896), 
la reforma de la reixa del 
Parc de la Glorieta (1899), 
el grup de Cases Obreres 
del Passeig Ovidi Montllor-
Viaducte (1902), l’actual 
Conservatori de Música i 
Dansa, la ‘Casa del Pavo’, 
el ‘Monte de Piedad’, les 
fàbriques de Carbonell 
i Ferràndiz i l’actual 
residencia El Teix.

• Casa d’Escaló.
• Casa del Pavo.
• Casa C/ Joan Cantó, 8. 
• Casa C/ Sant Nicolau, 4.
• Antic Parc de Bombers.

La seua 
obra més 
destacada

Antic parc de Bombers

VICENT PASCUAL PASTOR



Recorregut pels edifi cis i les construccions més 
rellevants de l’època, però fent una menció 
especial a l’obra de Vicent Pascual. Programa 
adreçat a escolars al matí, i al públic en general 
a la vesprada. S’hi facilitarà la unitat didàctica 
de l’autor, editada per l’Ajuntament d’Alcoi i 
elaborada pels historiadors i professors d’Història Lluís Vidal i Elisa 
Beneyto, per al treball de camp dels escolars durant el recorregut.

La ruta és gratuïta i dirigida per l’arqueòleg, historiador i guia Gabriel 
Guillem. L’horari serà de les 9.30 h a les 11.30 h i de 17.30 h a 19.30 
hores des de la Tourist Info, situada a la Plaça d’Espanya, 14 (03801).
Les visites es realitzaran després de la inscripció prèvia en                
www.alcoyturismo.com o telefonant al 96 553 71 55.

“VIATGE A 1909” i taller didàctic “ELS BOMBERS DEL MODERNISME” per 
a grups escolars, al Museu de Bomber d’Alcoi (MUBOMA)
Info i reserves: visitas@muboma.com 965544418.

INDUMENTÀRIA MODERNISTA 
Exposició organitzada pel Grup de Danses Carrascal, en 
col·laboració amb els comerços del centre de la ciutat, 
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. 
HORA: En horari comercial.
LLOC: Vegeu ruta annexa

LA CAPELLA DE L’ANTIC ASIL. S’hi mostrarà l’exposició 
denominada “El modernisme de la Col.lecció”, basada 
en una selecció d’obres de la col·lecció municipal, les 
quals es poden situar entre fi nals del s. XIX i principis del s. XX, d’autors 
tant locals (Ferran Cabrera, Edmund Jordà i Josep Mataix, com obres del 
patrimoni nacional)
Hora: de 9.30 a 12.30 hores i de 17.30 a 21.00 hores. Lloc: El Camí, 42

10 I Fira Modernista d’Alcoi

programa

RUTA GUIADA MODERNISME

VISITA TEATRALITZADA 

EXPOSICIONS

PROGRAMACIÓ

BA
RB

ER
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PROGRAMACIÓ

FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE. Espai on 
s’exposaran dues obres de la seua col·lecció i 
altres de particulars. Hora: de 9.00 a 15.00 h i de 
18.00 a 21.00 h. Lloc: Plaça d’Espanya, 6

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “VIDA I OBRA DE VICENT 
PASCUAL”, organitzada pel CAEHA i la Regidoria de 
Cultura. Lloc: Centre Cultural Mario Silvestre
Horari: Inauguració el dilluns dia 18, a les 19.00 
h, la qual es podrà visitar la resta de la setmana 
en horaris de matí i de vesprada coincidents 
amb l’horari d’obertura del Centre Cultural.
  

LA CAPELLA DE L’ANTIC ASIL, dins de la seua 
activitat expositiva emmarcada en el “Modernisme 
de la Col·lecció”, oferirà visites guiades per al 
públic infantil, que completarà amb tallers que 
amb el nom de “Som Impressionistes”, tractaran 
d’explorar la tècnica de l’Impressionisme.
Horari: de 17.30 a 19.00 h, de dilluns a divendres. 
Lloc: C/ El Camí, 42

El SKETCHCRAWL és una varietat de certamen 
lúdic de dibuix urbà, en directe, fruit de 
l’observació, en què es comparteix, comunica i 
expressa l’art urbà “in situ”.
Horaris
Ruta guiada, de 9.30 a 11.30 h. Sketchcrawl, 
d’11.30 a 14.00 h. Entrega d’obres, de 17.00 a 
20.00 en les instal·lacions de l’Estudi Casa del 
Pavo (Sant Nicolau, 15)

Ruta organitzada per l’Associació de Comerciants 
Alcentro, 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 
se servia antigament el vermut, dels quals hi haurà 
diversos models perquè el visitant puga empor-
tar-se, en acabar la ruta, una xicoteta col·lecció. 

TALLERS

RUTA DEL VERMUT
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el Modernisme, 
casa a casa...

realitzada en 1908 sota la 
infl uència del moviment 
Sezession.
SANT LLORENÇ, 3.
Casa natal del pintor 
modernista Fernando 
Cabrera.
SANT LLORENÇ,5.
Destaca la part superior
i la forja de les balconades.
SANT LLORENÇ, 27.
Destaquen les balconades de 
ferro forjat De l’Art Nouveau.
SANT JOSEP 24.
Projectada per Timoteo Briet 
en 1910, on va viure i va 
morir. 
CASA LAPORTA 
País Valencià, 26. Destaca el 
mirador volat d’acer i l’aplacat
de taulells verds bisellats.
PAÍS VALENCIÀ, 30.
Destaquen les corbes de les 
portes i fi nestres 
FÀBRIQUES A SANT JOAN
Construïdes per Timoteo 
Destaquen els cercles 
penjants i els quadrats
d’estil Sezession.
CAPELLÀ BELLOCH, 9.
Destaquen els rectangles 
trenats de la façana i el 
mirador de forja.
BARTOLOMÉ J. 
GALLARDO.
Destaquen les rematades 
curvilínies i els taulells
verds.
CASA ESCALÓ
Joan Cantó, 2
És un dels edifi cis més bells 
i representatius. És seu del 
Conservatori de Música i 
Dansa Joan Cantó.

La ciutat d’Alcoi ofereixen 
una gran varietat d’edifi cis 
modernistes. Un recorregut 
pels carrers del centre 
permeten observar 
nombrosos exemples 
d’aquest estil arquitectònic. 
A continuació es descriuen i 
situen alguns dels edifi cis més 
signifi catius. 

PINTOR CASANOVA, 20.
Reformada en 1908. 
Destaquen les baranes de les 
balconades de ferro forjat.
ANTIC PARC DE BOMBERS
Gonçal Barrachina, 8. 
Construït en 1915 per a la 
Unión Alcoyana.
SANT NICOLAU, 4.
Reedifi cació de 1910. 
Destaca la balconada-
mirador.
CASA DEL PAVO
Sant Nicolau, 15-17. 
Construïda en 1908. És 
una de les edifi cacions 
modernistes més 
emblemàtiques de la ciutat. 
Va albergar l’estudi del 
pintor modernista Fernando 
Cabrera.
CÍRCULO INDUSTRIAL
Sant Nicolau, 19. Reformat 
en 1909 sota l’estil 
Sezession. Seu
social de la burgesia local.
SANT NICOLAU, 35.
Reconstrucció de la façana 
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diaria
DILLUNS 18

INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ

“INDUMENTÀRIA 
MODERNISTA”

a càrrec del Grup de Danses 
“Carrascal”. 

CONFERÈNCIA
“LA INDUMENTÀRIA DEL 
MODERNISME”

a càrrec de Joel García, historia-
dor i professor de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Alcoi. 

Lloc: CÍRCULO INDUSTRIAL 
Hora: 20.00 hores

DIMARTS 19

TAULA REDONA 
  “VICENTE PASCUAL I EL 
  MODERNISME A ALCOI”

Ponents: Crispina Ruiz Jiménez, 
Juan José Moya Salom, Elisa 
Beneyto Gómez, Jorge Doménech 
Romá, Jacqueline Charrón. Mode-
rador: Pedro Juan Parra, president 
del CAEHA.

Horari: 19.30 hores
Lloc: CENTRE CULTURAL MARIO 
SILVESTRE

Agenda
BARBER
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Agendadiaria
DIMECRES 20

TALLERS

DISSENY I CONFECCIÓ
DE BARRETS
per al públic en general ,a càrrec 
de “TOT TURBANS” i
“CREACIONES GERMANÍSIMO”.

DISSENY I CONFECCIÓ
DE “CAPS DE NANOS”

per a xiquets, organitzat pel GRUP 
DE DANSES “CARRASCAL”.

Lloc: ÀGORA
Plaça Ramón i Cajal
03801 Alcoi
Hora: de 17.30 h a 20.30 hores

CONFERÈNCIA

  “LA VIDA ALCOIANA 
  EN L’ÉPOCA DEL 
  MODERNISME”

a càrrec de l’Historiador i
president del CAEHA (Centre 
Alcoià d’Estudis Històrics i
Arqueològics), Pedro Juan Parra.

Lloc: CENTRE CULTURAL MARIO 
SILVESTRE 
Hora: 19.30 hores

Agenda

BARBER
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DIJOUS 21

SKETCHCRAWL 

Activitat organitzada per EL 
TALLER CASA DEL PAVO, amb la 
col·laboració de L’ASSOCIACIÓ 
ALCENTRO, consistent en un 
certamen lúdic de dibuix urbà, 
en directe, fruit de l’observació, 
en què es comparteix, 
comunica i expressa l’art urbà 
“in situ”. Aquesta modalitat 
d’esdeveniment, en què es 
reuneixen creadors en general, 
tant afi cionats com professionals 
d’estils diferents, s’iniciarà amb 
una ruta guiada pel modernisme 
del nostre centre històric.

El cap de setmana quedaran les 
obres exposades en diversos 
establiments d’AlCentro per a 
poder ser visitades.

Hora: de 9.30 a 19.30 hores
Lloc de trobada: TOURIST INFO

CONFERÈNCIA 

sobre la tipologia de paviments 
empleats en les construccions 
modernistes: “EL MOSAIC DE 
NOLLA” i el paviment hidràulic. 
Ponents: Xavier Laumain i Ángela 
López, arquitectes de l’empresa 
“ARAE Patrimoni i Restauració”, 
especialistes en restauració 
del patrimoni i en la divulgació 
del mosaic de Nolla, juntament 
amb l’historiador alcoià Gabriel 
Guillem.

TALLER

pràctic en família sobre
EL MOSAIC DE NOLLA, on es
facilitaran les tècniques i els 
elements per a la confecció d’una 
mostra de paviment.

Hora: 18.30 hores
Lloc: EXPLORA
C/ Els Tints, s/n.
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DIVENDRES 22

19.30 hores
RECREACIÓ HISTÒRICA DE LA 
INAUGURACIÓ DEL PONT DE SANT 
JORDI per part de la Corporació 
Municipal i públic general vestits 
amb indumentària de l’època.

20.30 hores
DESCOBRIMENT D’UNA PLACA 
IDENTIFICATIVA DE LA “RUTA 
EUROPEA DEL MODERNISME” 
enfront de l’edifi ci de 
l’Ajuntament, a la Plaça 
d’Espanya,1.

21.00 hores 
CERCAVILA d’entitats i 
associacions col·laboradores, 
juntament amb la Corporació 
Municipal, vestits amb la 
indumentària de l’època.

21.30 hores
SOPAR TEMATITZAT AMB 
INDUMENTÀRIA DE L’ÈPOCA al 
Restaurant Savoy, amenitzat pel 
grup Jazz Time Trio, a benefi ci de 
l’Associació Espanyola contra el 
Càncer, junta d’Alcoi. 

DISSABTE 23

INAUGURACIÓ 

  I FIRA MODERNISTA
  D’ALCOI 

Comitiva popular que juntament 
amb la Corporació Municipal i des 
de la Plaça d’Espanya es dirigirà 
a la Glorieta per a la inauguració 
de la Fira.

Hora: 10.00 hores 
Lloc: PLAÇA D’ESPANYA

Parc públic La Glorieta

FIRA DE TURISME
I TRADICIÓ

Horari: de 10.30 a 14.00 hores i 
de 16.30 a 20.00 hores

JOCS INFANTILS
TRADICIONALS 

Horari: d’11.00 h a 13.30 hores

AgendadiariaAgenda
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VISITA GUIADA

“DESCOBREIX ALCOI:
RUTA EUROPEA DEL 
MODERNISME”

Horari: d’11.00 a 13.00 hores
Lloc: TOURIST IINFO 

TALLER DE BARRETS 
MODERNISTES I 
CAMAFEUS

Horari: d’11.00 a 13.00 hores
Lloc: PAPERERIA PAPERKING 
(Av. País Valencià, 35)

MANIFESTACIÓ
SUFRAGISTA
organitzada per l’entitat “AMAS 
DE CASA LUCENTUM ALCOY”, 
que pretén recrear el moviment 
de reivindicació dels drets de la 
dona que va nàixer a principis 
del s. XX. Es tracta d’una activitat 
oberta a la ciutadania en general 
en què únicament el requisit és 
la indumentària adaptada a les 
circumstàncies de l’època.

Horari: 11.30 hores
Lloc: PLACETA DEL FOSSAR

  RECITAL

a cappella organitzat per la 
Coral Polifònica Alcoiana, que es 
desenvoluparà en dos temps. A 
les 11.00 h des de l’escalinata 
de l’església de Santa Maria. 
Abans de l’inici de la manifestació 
sufragista, el cor amenitzarà amb 
una sèrie d’havaneres i cançons 
populars alcoianes, i acabarà la 
seua actuació a la Glorieta cap 
a les 12.45 h, lloc on es preveu 
que s’acabe la manifestació 
sufragista.

VISITA GUIADA A 
L’EXPOSICIÓ

“EL MODERNISME DE LA
  COL·LECCIÓ”

Horari: primera visita a les 12.00 
hores i segona a les 13.00 hores.

  RUTA DEL VERMUT 

Ruta en què es podrà degustar 
vermut i taretes la “tareta”. 
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  JORNADA DE JOCS
  INFANTILS DE L’ÈPOCA
  DEL MODERNISME
organitzats per ACECCA. 

Horari: de 18.00 h a 22.00 hores
Lloc: C/ SANT LLORENÇ

ACTUACIÓ

  D’“HUGO
  L’IL·LUSIONISTA”

organitzada per l’Associació de 
Comerciants AlCentro.

Horari: 19:00 hores
Lloc: ENFRONT DEL CENTRE 
CULTURAL MARIO SILVESTRE 
 

TALLER DE BARRETS
MODERNISTES I 
CAMAFEUS

Horari: de 18.00 a 20.00 hores
Lloc: PAPERERIA PAPERKING
(Av. País Valencià, 35)

BALL POPULAR 
AMBIENTAT EN L’ÈPOCA 
MODERNISTA

Horari: de 18.00 h a 19.00 hores
Lloc: LA GLORIETA

CERTAMEN

DE BANDES DE MÚSICA

organitzat per l’Associació de 
Sant Jordi

Horari: 19:00 hores
Lloc: TEATRE CALDERÓN 

CERCAVILA

popular de Nanos i Gegants en què 
podran participar tots els assis-
tents al taller de Caps de Nanos.

Horari: 19:00 hores 
Lloc: PLAÇA D’ESPANYA

AgendadiariaAgenda
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DOMINGO 24

RUTA GUIADA TEMATIT-
ZADA AL CEMENTERI
de la mà dels historiadors Lluís 
Vidal i Elisa Beneyto, on ens 
mostraran les reminiscències 
del modernisme també en 
l’arquitectura funerària.

Horari: de 9.30 a 11.00 hores
Lloc: CEMENTERI MUNICIPAL

  APLEC DE DOLÇAINERS

amb la participació de les Colles 
de Dolçaines i Tabals:
-SOL MAJOR
-BARXELL
-REBUIG
-LA CORDETA

Horari: 19.30 hores – 21:00 hores 
Lloc: LA GLORIETA 

NIT OBERTA MODERNISTA

del Comerç del Centre. Música 
i ball en directe ambientats en 
l’època modernista, a càrrec del 
Ballet de Virginia Bolufer.

Horari: A partir de les 22.00 hores
Lloc: C/ SANT LLORENÇ

Parc de la Glorieta

FIRA DE TURISME I TRADICIÓ
Horari: de 10.30 a 14.00 hores

BODA MODERNISTA
De la mà de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
presenciarem la recreació d’una 
boda. Vestits amb la indumentària 
típica, ens transportaran a una 
celebració nupcial de principis 
del s. XX que, de segur ens 
sorprendrà Horari: 11:00 hores

CONCERT AL TEMPLET PER 
PART DE “LA PRIMITIVA” amb un 
repertori de peces de principis 
del s. XX. Horari: d’11.30 a 12.30 
hores

ACTE DE CLOENDA
Alcalde i Familiars

del Sr. Vicent Pascual

  PORTES OBERTES AL
  MUBOMA

VISITA TEATRALITZADA “VIATGE 
A 1909” 
Horari: 12:00 hores

TALLER DIDÀCTIC “ELS BOMBERS 
DEL MODERNISME”
Horari: 13:00 hores



En 2017 es compleixen cent 
anys del descobriment 
del jaciment arqueològic 
de La Serreta, per part 
de Camil Visedo Moltó i 
els seus col·laboradors. 
Aquest excepcional conjunt 
arqueològic, integrat per 
la ciutat, la necròpoli i el 
santuari d’època Ibèrica, 
ha sigut des de llavors 
un referent de la cultura 
alcoiana, i també de la 
recerca arqueològica a 
escala mundial.
L’excepcionalitat de les 
troballes de ploms amb 
escriptura ibèrica, la 
col·lecció de terracotes o 
les ceràmiques decorades, 
a més de les ruïnes 
conservades, va afavorir 
que aquest jaciment 
arqueològic fora declarat 
Monument Nacional en 
1931.

� En 2017 es cumpleix el 
centenari de la desaparició 
del músic Camil Pérez 

Fa cent anys

Laporta (Alcoi, 1852-
1917). Figura de gran 
relleu, és autor d’una vasta 
i interessant producció 
musical. De pasdobles 
i marxes festeres està 
repleta la seua obra, així 
com de música sacra.
Camil Pérez Laporta va ser 
director, per oposició, de la 
Banda Municipal de Villena 
(1894), de la ‘Novíssima’ 
(1891) i de la ‘Primitiva’ 
d’Alcoi, de la qual va 
prendre possessió en 1913. 

� Un altre centenari 
es compleix en aquest 
2017 en l’àmbit musical. 
La marxa àrab ‘El Sig’, 
fragment d’una sarsuela 
titulada ‘La Bella Zaida’, del 
compositor alcoià Gonzalo 
Barrachina, és declarada 
per l’Associació de Sant 
Jordi com a Himne de 
festes. La lletra de l’himne 
és obra del periodista 
i poeta Eugenio Moltó 
Botella.

� En la Matrícula Industrial 
d’Alcoi de 1917 apareixen 
16 tallers de paper de 
fumar. També apareixia 
una important fàbrica de 
caixes de cartó, la d’Eduard 
Matarredona Pastor, i altres 
de menor importància. A 
més, Camil Albors posseïa 
cinc màquines de litografi a; 
Es fabricava també paper 
d’estrassa, bosses de 
paper i targetes.

CONMEMORACIONS I CURIOSITATS
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LORENA ZAMORANO 
Regidora de Turisme

lcoi és una ciutat petita, però gran 
en aspiracions i somnis. Envoltada 

de ponts, muntanyes i barrancs, 
Alcoi ofereix al visitant un lloc 

tranquil, genuí i molt enriquidor per 
a passar el seu temps i retrobar-se 

en un mateix. Només cal traure 
el cap al Barranc de l’Infern i 

respirar, i mirar i sentir, per acabar 
d’enamorar-se d’aquesta terra. 

Terra de telers, rodes hidràuliques 
i premses de paper, de batans i 

foneries. Terra que ve de lluny i gent 
que vol anar més enllà. 

La I Setmana Modernista d’Alcoi 
naix amb el repte d’unir tot un poble 

perquè amb el record d’un temps 
passat, i la saviesa que dóna el 

coneixement d’un mateix, de la seua 
història i dels seues arrels, agafe 
l’impuls renovat per a enfrontar-

se al futur. Un futur farcit de nous 
reptes i del qual entre tots tenim 

l’obligació de fer història.
Des de la Regidoria de Patrimoni 
i Turisme volem agrair l’enorme 

implicació de les entitats, 
associacions i empreses alcoianes 
que des del principi s’hi han volgut 

sumar i fer seu aquest projecte. 
Un certamen anual que tots junts 

hem de fer més gran, amb més 
participació i amb nous continguts. 

Una setmana “gran” d’Alcoi que 
ens projecte com a referent de la 

Cultura i de l’Art. Cal unir esforços i 
aleshores serem i farem tot el que 

ens proposem.
Gràcies i a gaudir de la Fira !!! 

A
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