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L’arribada de la tardor coincideix 
amb la celebració de la Setmana i 
la Fira Modernista, en la prepara-
ció de la qual s’ha estat treballant 
des de fa mesos, en uns moments 
en què no és gens fàcil programar 
activitats. Les mesures i restric-
cions a causa de la pandèmia per 
la covid-19 que vivim des de fa 
més d’un any, comporta que les 
previsions, en molts casos, no 
puguen complir-se; però això no 
significa que deixem de treballar, 
de programar i d’il·lusionar-nos 
amb totes i cadascuna de les ci-
tes destacades que tenim en el 
nostre calendari.

I una de les cites que ja està arre-
lada és la Setmana Modernista, 
que del 20 al 26 de setembre 
tornarà a ser present i en serà la 
quarta edició. Després que l’any 
passat no poguera celebrar-se 
per raons sanitàries, ara esperem 
poder gaudir d’una part del pro-

treteniment, i que en el moment 
actual continuen sent més que 
necessàries.

Des d’aquestes línies vull agrair 
l’incansable treball de tots els 
que han fet possible que puguem 
retrobar-nos en aquesta celebra-
ció. No ha sigut una tasca fàcil, 
però l’entusiasme i el bon fer 
d’entitats, particulars i de la Re-
gidoria de Turisme ha permés po-
der disposar d’un programa que 
ens permet recobrar la il·lusió 
que, des del primer moment, ha 
acompanyat aquesta celebració.

Toni Francés. Alcalde d’Alcoi

grama habitual, sempre seguint 
totes les recomanacions per a 
garantir la seguretat. Així, en 
aquest context, aquest 2021 tor-
narem a viure de manera col·lec-
tiva eixe moviment artístic que 
va tenir una incidència especial 
a Alcoi a començament del se-
gle XX i que ha deixat nombroses 
petjades no tan sols a la ciutat, 
sinó també en el sentiment dels 
alcoians i alcoianes.

Si en els tres primers anys del 
certamen descobrim o apro-
fundim en les figures de Vicente 
Pascual, Lorenzo Ridaura i Doña 
Amalia, aquesta vegada obrim 
un parèntesi i no es dedicarà a 
una personalitat, sinó que girarà 
al voltant de la màgia, el cinema 
i l’espectacle. En definitiva, el fil 
conductor seran eixes diversions 
que ja en l’etapa modernista 
feien evadir-se a la societat, que 
els proporcionaven diversió i en-
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Una mica d’història

El Projecte d’Eixample i Rectifica-
ció d’Alcoi dels anys 1875-1878 ha 
marcat encara l’evolució urbana 
de la ciutat fins als nostres dies. 
Els autors del Projecte, els engin-
yers Enrique Vilaplana i Teodoro 
Balaciart, van definir tres zones: 
la primera, consistent a ocupar 
els terrenys al voltant del nucli 
urbà consolidat; la 
segona, que com-
prén l’actual barri 
de Santa Rosa; i la 
tercera, correspo-
nent a l’antiga Horta 
Major i que es coneix 
hui simplement com 
l’Eixample. Farem 
un recorregut per 
aquestes tres zones 
de l’Eixample d’Al-

primera, sobretot al voltant del 
Parterre. Ací, el desenvolupa-
ment urbà va ser possible gràcies 
al terraplenament del Barranc 
de Na Lloba, que creuava des de 
l’actual Costera del Gurugú fins 
arribar al riu Barxell. En aquesta 
zona alguns dels industrials més 
adinerats van edificar els seus 
habitatges, ja que oferia un nou 
entorn urbà amb carrers amples. 
Aquest és el cas de l’actual Con-
servatori, projectat l’any 1906 per 
Vicente Pascual, o la Casa Lapor-
ta, que l’any 1905 va dissenyar Ti-
moteo Briet.

coi, començant per la zona del 
Parterre i acabant per l’actual 
Alameda, per a fer-nos una idea 
de com les trobaríem en els anys 
del Modernisme.

Cap a la fi del segle XX, l’úni-
ca zona d’Eixample que estava 
pràcticament urbanitzada era la 

No obstant això, en aquesta 
primera zona trobem una clara 
mescla d’usos. Si ens endinsem 
pels carrers adjacents, veurem 
també nombrosos edificis i ma-
gatzems industrials, així com 
habitatges obrers que buscaven 
solucionar les difícils condicions 
que hi havia a les cases del centre 
històric.

En els terrenys situats després de 
travessar el Pont de Maria Cristi-
na s’havia format durant aques-
tes dècades una important zona 
industrial. On abans no hi havia 
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res més, es trobava la plaça 
de bous i l’ermita de Sant Roc. 

Cap a l’any 1925 ja s’havien ins-
tal·lat nombrosos tallers i fàbri-
ques, entre les quals destacava 
la coneguda de Rodes Hermanos. 
També hi havia alguns xalets en 
el tram fins al Pont de Sant Roc, 
com el de Vistabella enfront de 
la Caserna d’Infanteria, o el Xalet 
d’Espí, al costat del Barranquet 
de Soler.

També en 1908, i davant l’Hos-
pital d’Oliver, s’edifica el xalet 
“El Parque”. Encara que el barri 
començava a prendre forma, a 
penes s’havia construït una xico-
teta part del que hi havia previst 
en el Projecte d’Eixample. Serà ja 
a mitjan segle XX quan s’urbanit-
zarà la resta del barri.

Creuem ara el Barranquet de So-
ler i entrem en la tercera zona de 
l’Eixample. Aquesta era la menys 
desenvolupada, ja que fins a la in-
auguració del Pont de Sant Jordi, 
era la més allunyada del centre. 
L’actual Alameda encara era en 
aquests anys la carretera de Xàti-

va, amb paviment de terra, protegi-
da del sol per dues fileres d’arbres, 
i amb hortes a banda i banda de la 
carretera.

No obstant això, al final del primer 
quart del segle XX ja hi havia alguns 
edificis d’habitatges i un grapat de 
xalets. Entre aquests últims desta-
ca l’actualment desaparegut xalet 
d’Escaló, d’estil modernista i un 
dels primers xalets del segle XX 

construïts a la zona. Li seguirien els 
de Carlos Pérez, Antonio Vicens i el 
de Laporta, entre d’altres. A més, 
l’any 1914 Vicente Pascual projec-
tarà la nova església de Sant Roc, 
fet que indicava que el creixement 
d’aquesta zona era qüestió de poc 
temps.

Si anàrem més enllà del Pont de la 
Petxina, ja eixiríem d’Alcoi, ja que 
solament trobaríem l’Escorxador 

Municipal i les estacions de 
Gandia i Xàtiva. Encara falta-
rien unes dècades perquè es pla-
nifique i edifique el que hui és la 
Zona Nord i que en els anys del 
Modernisme encara eren camps 
de cultiu i algunes casetes.

Álvaro Verdú Candela
Membre del CAEHA i vocal de 
l’Associació Alcoi Industrial
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VISITES GUIADES MODERNISTES
Programa de visites gratuïtes dirigit a escolars i organitzat per la 
Regidoria de Turisme.

- Ruta Modernista teatralitzada amb unitat didàctica.
Gratuïta per a escolars de Secundària (3r ESO)
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 10.00 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi. Plaça d’Espanya, 14.
Inscripció dels centres educatius a través del Departament 
d’Educació.

- Ruta Modernista teatralitzada amb taller didàctic.
Gratuïta per a escolars de 5é de Primària.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi. Plaça d’Espanya, 14.
Inscripció dels centres educatius a través del Departament 
d’Educació.

Visites guiades organitzades pel MUBOMA
(Museu de Bombers del Consorci Provincial d’Alacant).

- Visita teatralitzada “Entre segles”.
Públic escolar.
Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Muboma.
Preu: 1,50 €.
Inscripció dels centres educatius en visitas@muboma.com
o tel. 96 554 44 18.

- Jornada de portes obertes en el MUBOMA.
Horari: dissabte 25 de setembre, 10.00 i 14.00 h.
Inscripció prèvia: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.

- Jornada de portes obertes en el MUBOMA.
Amb visita teatralitzada “Entre segles”.
Horari: diumenge 26 de setembre, 11.15 i 12.45 h.
Inscripció prèvia: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.



12 13

- Visita guiada “Ruta del Modernisme a Alcoi”.
Organitzada per Quality Tours Mariola.
Horari:  dissabte 25 de setembre, a les 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00 h.
 diumenge 26 de setembre, a les 10.00 i a les 12.00 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi.
Preu: 10 €.
Inscripció prèvia: www.qtmariola.com

- Ruta teatralitzada amb personatges de l’època.
Organitzada per Guiarte con Arte amb entrada al Círculo Industrial.
Horari: del 20 al 24 de setembre, de 18.00 a 20.00 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi.
Preu: 10 €.
Inscripció prèvia: www.guiarteconarte.es o tel. 650 59 42 32.

Oferta de visites guiades per a públic general.

- Visita guiada al Cementeri Monumental d’Alcoi.
Organitzada per Quality Tours Mariola.
Horari: dijous 23 i divendres 24 de setembre, 18.00 h.
Lloc: Cementeri Sant Antoni Abat.
Preu: 10 €.
Inscripció prèvia: www.qtmariola.com

- Visita guiada “Misteris a Alcoi segle XIX”.
Organitzada per Quality Tours Mariola.
Horari: divendres 24 de setembre, a les 22.00 h.
               dissabte 25 de setembre, a les 20.00 i 22.00 h.
Lloc: Tourist Info Alcoi.
Preu: 12 €.
Inscripció prèvia: www.qtmariola.com
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- Ruta teatralitzada amb personatges de l’època.
Organitzada per Guiarte con Arte amb entrada al Círculo Industrial.
Horari: Dissabte 25, a les 10.00, 10.30, 12.15, 12.45, 16.30, 17.00, 18.30 
i 19.00 h.
               Diumenge 26, a les 10.00, 10.30, 12.15, 12.45, 16.30 i 17.00 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi.
Preu: 10 €.
Inscripció prèvia: www.guiarteconarte.es o tel. 650 59 42 32.

REPRESENTACIONS DE MÀGIA

- “L’Alé de Houdini” (Hugo el Mag).
Horari: de dilluns a dijous, a les 20.00 h.
 divendres 24, a les 18.00 h.
 dissabte 25, a les 12.00 i a les 18.00 h.
Lloc: Teatre Principal
Preu: 5 €.
Compra tiquets: www.magohugo.com (Entralia). Una hora abans a 
la taquilla del Teatre Principal.
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Gastronomia Modernista
Degustació de vermut
Organitzada per l’Associació de Comerç Alcentro, en col·laboració 
amb l’Associació Cultural Samarita, en la qual es podrà degustar 
aquesta beguda tan típica, així com la “tareta” que l’acompanye. Els 
establiments hostalers participants donaran l’opció als clients de 
col·leccionar els gots típics, per 1 €, en què se servia antigament el 
vermut.
Els ingressos de la venda dels gots es destinaran a una entitat 
benèfica.
Lloc: establiments compresos en l’Annex I.

Hotel amb encant Masia la Mota oferirà el vermut en la seua terrassa 
pel preu de 5 € durant tota la setmana.

Círculo Industrial oferirà durant tot el cap de setmana vermut al jardí.

Mercat de Sant Roc
Des del dilluns, recreació de llocs modernistes en cada vestíbul del 
mercat i ambientació modernista.

SOPARS I MENJARS MODERNISTES
Sopar popular modernista al Círculo Industrial
Horari: divendres 24 de setembre, a les 21.30 h.
Preu: Socis: 47 €. No socis: 54 €.
Reserves: Fins al 15 per a socis i des del 15 per a les altres persones en 
el tel. 96 554 54 04.

Sopar de Gala Modernista a la Rotonda del Círculo Industrial
Amb concert de piano al Saló Llarg, a les 19.30 h.
Horari: dissabte, 25 de setembre.
Preu: Socis: 50 €. No socis: 57 €.
Reserves: fins al 15 per a socis i des del 15 per a les altres persones en 
el tel. 96 554 54 04.

Sopars i menjars a l’Hostal Savoy
Horari:  Dinars: 14.00 h. Sopars: 21.00 h.
Preu: De dimarts a dijous: sopars i dinars: 16 €.
 Divendres i dissabte: dinar i sopar 20 €.
 Diumenge: dinar 20 €.  
Reserves: Hostal Savoy. Tel. 96 554 72 72.
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Menjar organitzat pel “Rotary Club Alcoy Font Roja”
Horari: dissabte, 25 de setembre, a les 13.30 h.
Preu: 29 € adults i 15 € xiquets fins a 12 anys.
Reserves: Hostal Savoy. Tel. 96 554 72 72.

Dinar en Ca Na Lloba “Festa obrera”
Amb l’actuació de Distillery Folk (música folk irlandesa) en directe.
Lloc: Cerveses Lluna (c/ Barranc de Na Lloba, 31).
Horari: dissabte, 25 de setembre, de les 13.00 a 17.00 h.
Preu: Reserva de plaça: 5,50 €.
Reserva prèvia

Sopar a Ca Na Lloba “Festa obrera”
Lloc: Cerveses Lluna (c/ Barranc de Na Lloba, 31).
Horari: dissabte, 25 de setembre, de les 21.00 a 23.30 h.
Preu: Reserva de plaça: 5,50 €.
Reserva prèvia
Precio: Reserva plaza 5,50€
Reserva previa.

Exposicions
Exposició “Targetes postals i la Nova Dona a la Belle Époque”.
Organitzada pel Grup de Recreació Modernista d’Alcoi.
L’exposició estarà oberta fins al 3 d’octubre.
Horari: de dilluns a divendres: de 18.00 a 21.00 h.
 dissabte: d’11.00 a 13.30 h i de 18.00 a 21.00 h.
 diumenge: d’11.00 a 13.30 h i de 18.00 a 20.00 h.
Lloc: Centre Cultural Mario Silvestre.

Exposició Fundació Mutua Levante “Méliès, el mag del cinema”.
L’exposició s’inaugurarà el divendres 3 de setembre, a les 19.00 h, i 
estarà oberta fins al 30 del mateix mes. Col·labora la Universitat Po-
litècnica de València, Campus d’Alcoi i té l’assessorament del professor 
Juan Francisco Picó Silvestre i l’historiador Kiko Carbonell, membre del 
CAEHA.
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Lloc: Sala d’Exposicions Fundació Mutua Levante (Plaça d’Espanya, 15).
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AGENDA DIÀRIA

DILLUNS 20
El comerç d’Alcoi ambientat en el Modernisme
Els comerços del centre de la ciutat se sumen a la Fira Modernista 
amb l’ambientació dels aparadors dels seus establiments per a oferir 
com sempre una gran gamma de productes de qualitat.
Aquesta activitat està organitzada per l’Associació de Comerç 
Alcentro.

Descobriment del Cartell de la Setmana Modernista d’Alcoi 2021
Horari: A les 19.30 h. davant l’Ajuntament es descobrirà el cartell 
anunciador de la Setmana Modernista de 2021 amb la presència d’au-
toritats i entitats organitzadores i col·laboradores, tot amenitzat pel 
grup de dolçaines “La Cordeta”.

Conferència “L’Alcoi perdut”
Organitzada pel CAEHA, el ponent de la qual serà Álvaro Verdú i ver-
sarà sobre l’evolució i transformació dels espais i edificis al llarg del 
temps.
Horari: 20.00 h.
Lloc: Centre Cultural.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

DIMARTS 21
Inauguració de l’Exposició “Targetes postals i la Nova Dona en la 
Belle Époque”
Organitzada per l’Associació Cultural Alcoi Modernista.
Horari: 20.00 h.
Lloc: Centre Cutural Mario Silvestre.

DIMECRES 22
Modernisme Literari. Lectura de textos emblemàtics
Organitzada per la Comissió de Lletres i Literatura del Consell de Cultura.
Horari: 19.30 h.
Lloc: Círculo Industrial.

DIJOUS 23
Conferència “La feminització de la religió en la segona meitat del 
segle XIX”
Organitzada pel CAEHA, que tindrà com a ponent Keren Juan Alcolea 
(historiadora i membre del CAEHA)
Horari: 19.30 h.
Lloc: Àgora.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com
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DIVENDRES 24
   19.30 h: Invocació del Mag Houdini a la Plaça d’Espanya
Lloc: Plaça d’Espanya.

20.00 i 21.00 h: Balls modernistes
Balls protagonitzats pels majors de les Aules de la Tercera Edat i Dan-
ses Al-Azraq.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

DISSABTE 25
10.30 h: Inauguració de la IV 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, acompanyats pel grup de dolçaines “La Cordeta”.

10.30 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 h: Fira de Turisme i Tradició al Parc 
de la Glorieta.
Inauguració: 10.30 h i ball del Grup de Danses Carrascal.

D’11.00 a 14.00 h. Lloc de xarrador.
Organitzat per l’Asociación Cultural Samarita.
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal.
L’Asociación Cultural Samarita distribuirà l’edició del número 3 
de l’Heraldo de Alcoy en diversos punts del centre històric.
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10.30 h:  Actuació de “Los Fantasmas de Houdini” del Ballet de 
Virginia Bolufer
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

D’11.00 a 13.30 h: Jocs Infantils Tradicionals
Organitzats pel Grup Scout Brownsea.
Lloc: La Glorieta.

11.30 h: Eixida d’emergència de bombers
Organitzat pel Grup de Bombers de la Muntanya.
Lloc: Des de la Plaça d’Espanya fins a la Glorieta.

11.30 h: Recital de cançons populars
Organitzat per la Coral Polifònica Alcoyana.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

12.30 h: Actuació de “La magia de D*3” de D*3.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

13.30 h: Actuació de “Los elementos de Houdini” del Ballet 
“Gawazi”.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

De 13.00 a 14.00 h: Pícnic modernista
Organitzat per l’Associació Cultural Amics del Modernisme d’Alcoi. 
Al pícnic modernista popular es podran unir totes aquelles persones 
que vulguen passar-ho bé en un dinar campestre com es feia en aque-
lla època. L’únic requisit és anar vestit amb la indumentària moder-
nista i amb objectes d’aquella època per al dinar, com ara cistelles, 
estovalles antigues..., i evitar l’ús d’utensilis de paper, plàstic o cartó. 
Amenitzat amb música i jocs. Per a la realització d’aquesta activitat 
s’hauran de complir les recomanacions sanitàries i guardar la distàn-
cia de seguretat.
Lloc: Passeig de Cervantes.
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17.00 h: Ball popular
Amb repertori musical de l’època, com ara valsos, polques i masur-
ques. Participen el Grup de Danses Carrascal i la secció de ball de l’As-
sociació Espanyola Contra el Càncer.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

17.00 a 20.00 h: Festa obrera a Ca Na Lloba
Lloc: Cerveses Lluna (c/ Barranc de Na Lloba, 31).
Entrada lliure.

17.30 a 20.30 h: Jocs infantils de l’època del Modernisme
Organitzats per ACECA.
Lloc: C/ Sant Llorenç.

18.00 h: Actuació teatralitzada del Grup de Danses Sant Jordi
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

19.00 h: Actuació teatralitzada del Grup de Teatre Tesalín
Activitat teatral organitzada pel Grup de Teatre Tesalín, Gabriel Ama-
dor i la Degollà.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

20.00 h: Espectacle del mag Houdini
Realitzat per Hugo el Mago amb la col·laboració del Grup de Bombers 
de la Muntanya.
Lloc: Plaça d’Espanya.
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DIUMENGE 26
10.00 a 12.00 h: Ruta guiada tematitzada al Cementeri “Ruta de 
les Animetes”
De la mà dels historiadors Lluís Vidal i Elisa Beneyto (CAEHA), amb 
la col·laboració del Grup de Danses Sant Jordi (Dansa de la Vetla), 
A. C. Samarita, A. C. Alcoi Modernista i la Societat Cooperativa El 
Trabajo.
Lloc: Cementeri Municipal.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

10.30 a 14.00 h: Fira de Turisme i Tradició al Parc de la Glorieta

11.30 h: Concert de Música Modernista
De la mà de l’Orquestra Simfònica d’Alcoi i dirigida pel mestre Grego-
rio Casasempere Gisbert, organitzat per la Diputació d’Alacant i amb 
la col·laboració del Grup de Ballet de Virginia Bolufer.
En l’intermedi, lliurament de premis del Concurs de Fotografia, Poesia 
i Relats Curts, organitzat pel Grup de Recreació Modernista d’Alcoi.
Lloc: Teatre Calderón.
Preu: Gratuït.
Reserves: www.ticketalcoi.com

10.30 h: Balls modernistes
Organitzats per l’Associació Cultural Amics del Modernisme d’Alcoi.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

10.30 a 11.30 h: Joc de pistes d’escoltisme
Organitzat pel Grup Scout Brownsea.
Lloc: La Glorieta.
Inscripció: Dissabte, a l’estand del Grup Scout Brownsea de la Glo-
rieta.

11.30 a 12.30 h: XXVII Mostra de Dolçaines i Tabals d’Alcoi.
Organitzada pel Grup de Danses Carrascal.
Lloc: Escenari EPSA.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com
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ANNEX

     Comerços amb ambientació modernista

Peluqueria Marga Sant Nicolau  31
Peluqueria Marga Sant Nicolau  31
Nina Sant Nicolau  16
Los Pollos, comidas para llevar Sant Nicolau  8
Llorens Llibreria Sant Llorenç  1
De Bote a Bote Sant Llorenç  4
Guarner Sant Llorenç  9
Guaita Sant Llorenç  10
Selecciones Rafael Sant Llorenç  11
Garrido Óptico Sant Llorenç  18
Galia Sant Llorenç  19
Socks&Co Alcoi Sant Llorenç  19
Més que Dolç Sant Llorenç  22
Alma De Reina Sant Llorenç   26
Arte 23 Sant Llorenç   30
Coba complements Sant Llorenç  33
La Tendeta xicoteta Sant Llorenç  33
Óptica Nuria Sant Llorenç   35
Koketo                      Sant Llorenç   37
Akuma Comics                   Sant Llorenç   39
Casa Mati                          Sant Francesc   18
Toni Miranda Sant Mateu  22
Mercat de Sant Mateu Sant Mateu  20
Laura Flores Fotos Santa Rita  25
Capitone Interiors              Av. Pais Valencià   4
Fernando Cano Ropa Hombre Mossén Torregrosa   7
Beers&Co        Mossén Torregrosa   9
La Tenda del Puntet Mossén Torregrosa   13
Savoneko                Mossén Torregrosa   17
Racó del Xef Sant Tomàs   15

Establiments degustació vermut

Del Puntet             Plaça de Dins   1
Dedins                             Plaça de Dins   4
Daily Café                            Plaça de Dins   7
Restaurant Els Arcs Plaça de Dins   8
Saragata Plaça de Dins  9
L’Autèntic                 Sant Llorenç   1
Blau                   Sant Llorenç   5
Gourmet Centro Gastroteca   Sant Llorenç   13
Goldsmith Café & Cinema Sant Llorenç   20
La Llinda Taperia   Sant Francesc   15
Fabula Beers Lovers         Sant Josep   19
La Gruta Sant Nicolau  19
Don Nicolás Lambrusqueria Sant Nicolau  4
Sports Passion   Bambú   2
Buykafe        Av. Pais Valencià   55
Huevo Poché    Sant Maure   7
Bar Mercat de Sant Mateu Sant Mateu  22
Café Plaza la Rosaleda Av. Camilo Sesto    49

L’Ajuntament d’Alcoi agraeix la participació dels municipis as-
sistents a la Fira Modernista de 2021 a causa de les dificultats 
imposades per la crisi pandèmica.
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Tourist Info Alcoi
Plaça d’Espanya, 14 - 03801  Alcoy-Alcoi, Alicante-Alacant

Tel.: +34 96 553 71 55
alcoi@touristinfo.net   www.alcoiturisme.com

Setmana modernista
LA MÀGIA 
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Amb la col·laboració de


