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Fira Modernista,   una il·lusió col·lectiva
A punt d’inaugurar la tercera Fira 
Modernista d’Alcoi, no podem 
més que estar orgullosos de la in-
tensa agenda d’activitats prepa-
rada perquè la ciutat revisca una 
època única en la seua història: 
el Modernisme. Un moviment 
de renovació artística vinculat 
a aquesta ciutat des de princi-
pis del XX que ens ha marcat de 
manera especial, un moment his-
tòric del qual volem saber més. 
Per això, en 2019, tenim per da-
vant, de nou, una intensa Setma-
na Modernista amb conferències, 
tallers i activitats que culmina 
amb eixa Fira única i la transfor-
mació de tota una ciutat. 

Una fira modernista que, sens 
dubte, no seria possible sense 
l’entusiasme, organització, parti-
cipació i bon fer de les alcoianes 
i alcoians. Celebrem aquest ter-
cer aniversari amb un esdeveni-
ment plenament consolidat, una 
fira referent per a molts altres 
municipis tant de la Comunitat 
Valenciana com de fora d’aques-
ta. Com sempre, les alcoianes 
i alcoians hem demostrat ja la 
nostra gran capacitat de creació i 

tre la manifestació modernista 
després de viure, en anys ante-
riors, proclames a favor del dret 
al vot de la dona o de la jornada 
de treball de 8 hores. 

I és que no podem oblidar que 
més enllà de l’efervescència de 
les arts i de l’impuls de la indús-
tria, sobretot, la tèxtil, metal·lúr-
gica i paperera, els canvis socials 
eren també molt destacats en 
les albors del segle XX i, entre 
aquests destaca el protagonisme 
de l’educació i els moviments que 
volien que aquesta fóra universal 
i lliure. Una educació que ja s’as-
sumeix en molts sectors com una 
eina imprescindible per a la igual-
tat, el progrés i la millora de les 
condicions de la població. Ara, 
amb la intensa setmana que ens 
espera, continuarem aprenent 
més d’allò que més estimem: la 
nostra ciutat. 

Som un territori industrial, artís-
tic, innovador, preservador de la 
seua essència. Una ciutat moder-
nista, única i meravellosa, que es 
redescobreix cada dia amb pas-
sió, per mostrar-se al món orgu-

llosa de ser qui és, i del que és ca-
paç d’aconseguir. Els alcoians van 
fer seua la setmana modernista 
des del primer minut, de mane-
ra desinteressada, amb il·lusió, 
espenta i determinació. Gràcies a 
totes i tots per acompanyar-nos. 

Gaudim d’aquesta Fira, conti-
nuem fent història! Bona Fira, 
Alcoi! 

Toni Francés. Alcalde d’Alcoi

organització, i ara, ho tornarem a 
fer, conscients de la importància 
turística i cultural d’un esdeveni-
ment participatiu i obert a totes 
i tots. 

La nostra fira més enllà dels mo-
ments d’oci també comporta 
l’oportunitat d’aprendre, de do-
nar llum a personatges històrics, 
fets i esdeveniments oblidats en 
la memòria col·lectiva. Tenim 
l’oportunitat durant tot l’any 
d’aprendre un poc més qui vam 
ser i perquè som com som. Si en 
anys anteriors, vam descobrir les 
figures de Vicente Pascual i Lo-
renzo Ridaura, enguany és Donya 
Amalia. 

Durant el curs, els nostres esco-
lars han conegut qui va ser Donya 
Amalia, figura a la qual també 
s’ha dedicat una exposició. Tam-
bé hem descobert a través de di-
verses conferències les revoltes 
socials que va provocar la cone-
guda com Guerra del Marroc, 
materialitzades en una població 
que no volia que els seus joves 
anaren al front de la guerra. Serà 
aquest fet rellevant el que il·lus-
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Un  poc  d’història

Un dels problemes més greus de 
l’educació huitcentista espanyola 
van ser les limitacions pressupos-
tàries. Les escoles no estaven do-
tades adequadament, amb uns 
mestres mal pagats, fet que do-
nava com a resultat una pèssima 
qualitat de l’ensenyament. 

Encara que l’ensenyament prima-
ri era obligatori, molts xiquets i 
xiquetes no podien acudir a les 
escoles perquè havien de contri-
buir al manteniment familiar, per 
la qual cosa l’escola mai no va ser 
un factor de cohesió i promoció 
social. En 1800 la meitat de la 
població era analfabeta. L’anal-
fabetisme va continuar sent molt 
alt en tot el segle XIX, també de-
penia de les zones geogràfiques i 
per sexes, i era més alt a les zones 
rurals i entre el sexe femení. El 
percentatge solament va dismi-
nuir al 36% en 1900. Als estudis 
superiors o universitaris accedia 
exclusivament una minoria, i so-
lament homes. 
En 1875, el govern va expulsar de 
les seues càtedres diversos pro-
fessors per negar-se a jurar fide-
litat a la monarquia i a respectar 

na influència de la Institució Lliu-
re d’Ensenyament. 

En 1882 es va crear, per instàn-
cia seua, el Museu d’Instrucció 
Primària, després Museu Peda-
gògic Nacional, que va exercir 
una intensíssima influència en la 
renovació pedagògica d’aquest 
país, ja que no es va circumscriu-
re al col·leccionisme, sinó que va 
fomentar la investigació i les pu-
blicacions. 
En 1900 es va crear el Ministe-
ri d’Instrucció Pública i Belles 
Arts, però el gran avanç va ser 
la creació de l’Escola Superior de 
Magisteri, l’any 1909. Es van reor-
ganitzar els estudis per seccions, 
s’ingressava després de passar 
unes proves d’ingrés, es van do-
tar beques i pensions per a es-
tudiar a l’estranger i, per fi, es va 
començar a reforçar la formació 
pedagògica. Com a mitjà de difu-
sió de les noves teories pedagògi-
ques estava la “Revista d’Escoles 
Normals”.

En alguns sectors del món catòlic 
sí que va haver-hi un interés per 
la renovació pedagògica. Sen-

se cap dubte, en la Restauració, 
van destacar les “Escoles de l’Ave 
María”, creades a Granada a par-
tir de 1888 per iniciativa del pare 
Manjón. Es van aplicar alguns 
dels principis pedagògics de la 
Institució Lliure d’Ensenyament 
com l’educació activa, contacte 
amb la naturalesa, etc., però es 
diferenciava d’aquesta pel seu 
ideari catòlic i la seua orientació 
social, ja que anava destinada a 
sectors populars.

A Alcoi, els orígens de les “Esco-
les de l’Ave María” es remunten al 
13 d’octubre de 1913 i el seu fun-
dador va ser el Sr. Rafael Monllor 
Casasempere (més conegut com 
Mossén Rafel de l’Ave Maria).  
  

els dogmes del catolicisme. A 
més, eren pròxims a les teories 
de Darwin i del positivisme. Com 
a resultat de l’expulsió, Francisco 
Giner de los Ríos va fundar, amb 
un grup de catedràtics, la Insti-
tución Libre de Enseñanza com a 
centre privat i laic. 
 
La Institución va buscar la forma-
ció integral de l’individu en lliber-
tat i fomentar una actitud crítica. 
El mètode pedagògic incorporava 
noves matèries i activitats, com 
les excursions, l’educació física, 
la música i el cant, etc. Encara 
que no va passar de ser una insti-
tució minoritària, de la qual sola-
ment es van beneficiar els fills de 
la burgesia progressista, els seus 
plantejaments van ser fonamen-
tals en la renovació pedagògica, 
intel·lectual i cultural de l’Espan-
ya del moment i del futur segle 
XX, fins a l’esclat de la Guerra 
Civil.

En els anys huitanta, per fi, es 
van plantejar algunes reformes, 
especialment a l’Escola Normal 
Central de Mestres, amb canvis 
curriculars, que denotaven algu-
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Donya Amalia

Amalia Garcia Miralles, va nàixer 
a Alcoi el 5 de gener de 1860, al 
carrer de Sant Gregori número 12. 
Els seus pares foren José García 
Francés, de professió fuster, i Ma-
ría Miralles. Als 26 anys es va ca-
sar amb l’escultor José Carbonell 
Vilaplana. El matrimoni va tenir 
vuit fills dels quals només cinc 
arribaren a edat adulta.

Donya Amalia era mestra titula-
da, fet si no excepcional sí relle-
vant en la seua època. Donava 
classes nocturnes a la part alta 
de l’església de Sant Agustí per 
a xiques que “estaven en amo”, a 
les quals ensenyava a llegir i es-
criure, cosir, brodar… en allò que 
era el “Patronato de las Obreras 
del Sagrado Corazón de Jesús”, 
fundat juntament amb José Bo-
ronat Payá, el capellà del Sant 
Sepulcre.

També va fundar el “Patronat Do-
minical de la Purísima” o “Colegio 
de Señoritas de la Purísima”, on 
els diumenges a la vesprada les 
joves obreres rebien formació re-
ligiosa. Per malaltia del marit va 
haver d’obrir a sa casa una escola 
de primera ensenyança.

A instàncies de mossèn Rafael 
Monllor va organitzar i dirigir una 
escola normalista, on ajudava 
les futures mestres a preparar 
l’examen de Magisteri que feien 
a Múrcia. Algunes d’elles, com El-
vira i Rosa Peidro Lavirgen, es van 
ocupar de l’escoleta de Primera 
Ensenyança i també del “Patro-
nato de la Purísima”.

Anualment organitzava una ro-
meria a la Font Roja per a les 
xiques del Patronat, que se cele-
brava el diumenge més pròxim 
al seu sant, el 10 de juliol. En una 
d’aquestes va coincidir amb Joa-
quín Rovira Merita, baró de la 
Uixola, que es va convertir en un 
benefactor de la tasca social de 
Donya Amalia.

Donya Amalia va ser, així mateix, 
membre activa de la comunitat 
educativa, ja que va formar part 
en 1918 de la “Junta de Primera 
Enseñanza” i, almenys entre 1928 
i 1932, de la “Junta Local de Pro-
tección a la Infancia”.
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1.  RutEs  GuiadEs  ModernistEs
1. Programa de visites gratuïtes adreçat a escolars, al matí, 
de dilluns a divendres, organitzat per la Regidoria de Turisme:

- Ruta Modernista dinamitzada amb visita a la “Casa de Donya 
Amalia”.
Gratuïta per a escolars de Secundària.
Horari: de 8.30 a 10.30 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi. Plaça d’Espanya, 14.
Inscripció dels centres educatius a través del Departament d’Edu-
cació.

- Ruta Modernista amb visita teatralitzada a la “Casa de Donya 
Amalia”.
Gratuïta per a escolars de Primària.
Horari: 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.

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

- Visita teatralitzada “Escola de Bombers”.
Seguida d’un taller didàctic “Els bombers de l’Alcoi Modernista”.
Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Muboma.
Preu: 1,50 €.
Inscripció dels centres educatius visitas@muboma.com 
o tel. 96 554 44 18.

- Taller de titelles de peu i vareta “Bombers de 1900”.
Horari: divendres 20 de setembre, de 16.00 a 18.00 h.
Lloc: Muboma. 
Preu: museu i taller de titelles 3 € (gratuït menors de 7 anys). 
Inscripció prèvia: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.

- Jornada de portes obertes al MUBOMA.
Amb visita teatralitzada “Escola de Bombers”.
Horari: diumenge 22 de setembre, 11.15 i 12.45 h. 
Inscripció prèvia: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.
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- Ruta guiada i sopar modernista al Savoy.
Organitzada per Guiarte con Arte.
Horari: del 16 al 20 de setembre, a les 20.00 h. 
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi.
Preu: de dilluns a dijous, 15 € per persona. 
El divendres, 23 € per persona.
Inscripció prèvia: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232. 

- Tour in English “Art Nouveau Route in Alcoy”.
(French and German on demand).
Monday, Wednesday, Friday and Saturday.
Meeting point: 10.30 h. Touris Info Alcoi (Plaça d’Espanya, 14).
Contact: ruizele17@gmail.com or tel. +34 635 565 004.

- Visita a la casa Escaló. 
Organitzada per Guiarte con Arte i Associació D*3 Jóvenes Artistas.
Horari: dissabte 21 de setembre, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.30, 17.30 i 18.30 h.
Diumenge 22 de setembre, 11.00, 12.00 i 13.00 h.
Preu: 5 €. Menors de 4 anys gratis.
Inscripció prèvia: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232. 

3. Oferta de visites guiades per a públic general:

- Visita guiada al Cementeri.
Organitzada per Quality Tours Mariola.
Lloc: Cementeri Sant Antoni Abat.
Horari: del 17 al 20 de setembre, de 18.00 a 19.30 h.
Preu: 5 €.
Inscripció prèvia: www.qtmariola.com

- Visita guiada “Ruta del Modernisme d’Alcoi”.
Organitzada per Quality Tours Mariola.
Horari: 18 i 19 de setembre, de 18.00 a 20.00 h.
Dissabte 21 de setembre, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 i 20.00 h.
Diumenge 22 de setembre, 10.00 i 12.00 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi.
Preu: 5 €.
Inscripció prèvia: www.qtmariola.com

- Ruta teatralitzada amb personatges de l’època.
Organitzada per Guiarte con Arte.
Horari: del 16 al 20 de setembre, de 18.00 a 20.00 h.
Lloc d’eixida: Tourist Info Alcoi.
Preu: 5 €; menors de 6 anys gratis.
Inscripció prèvia: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232. 
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2. Representacions teatrals

- Col·legi José Arnauda. 
Escola inclusiva, coeducació, aprenentatge cooperatiu, noves tec-
nologies. Tots aquests conceptes estan relacionats amb l’educació 
actual. Però, açò no sempre ha estat així. Donya Amalia ho va saber 
molt bé, així com tots aquells professionals que dedicaren la seua vida 
a la docència a finals del s. XIX. Aquesta breu comèdia és una finestra 
al passat per a mostrar-nos com eren els col·legis en l’època del Mo-
dernisme. També ens mostrarà com ha evolucionat la societat en ge-
neral, alhora que ens convidarà a reflexionar sobre el camí que encara 
ens queda per davant (Obra escrita per Neus Peidro).
Per a escolars de 5é i 6é Primària i 1r i 2n d’ESO.
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 10.00 a 10.45 h.
Lloc: Col·legi José Arnauda.
Inscripcions: marketing@colegioarnauda.org.

- “Tito Titot” (Compañía IDENTITAS).
Es tracta d’una obra de teatre basada en un conte infantil, que narra 
les aventures d’un xiquet a l’Alcoi de principis del s. XX. És una obra 
per a públic infantil on es coneixeran llocs significatius, cançons, cos-
tums, indumentària i, per descomptat, l’arquitectura d’aquella època.
Horari: de dilluns a dissabte, a les 17.30 i 19.00 h.
Lloc: Casa de la Cultura.
Preu: 6 €.
Més informació: www.ticketalcoi.com

3. Gastronomia Modernista

1. Ruta del vermut.
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 emportar-se, 
en acabar la ruta, una xicoteta col·lecció.
Horari: des del dijous de vesprada fins al diumenge a migdia.
Lloc: establiments compresos en l’Annex I.

2. Mercat de Sant Roc.
Des de dilluns, recreació de parades modernistes a cada vestíbul del 
mercat i ambientació modernista.
Horari: Degustació gastronòmica modernista: divendres de 12.00 a 
20.00 h. i dissabte de 10.00 a 15.00 h.
Col·laboració de l’Associación Belenista Santa Rosa de Alcoy.
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3. Sopars i dinars modernistes.

Sopar al Círculo Industrial.
Amb ball de màscares organitzat per Tejidos Chimo.
Horari: divendres 20 de setembre, 21.30 h.
Preu: 30 €. 
Reserves: Círculo Industrial. Tel. 96 554 54 04. Del 3 al 13 de setembre.

Sopars i dinars a l’Hostal Savoy. 
Horari: dinars, a les 14 h; i sopars, a les 21 h.
Preu: de dimarts a dijous sopars i dinars 16 €.
Divendres i dissabte, dinar i sopar; i dinar diumenge 20 €. 
Reserves: Hostal Savoy. Tel. 96 554 72 72.

Dinar organitzat per “Rotary Club Alcoy Font Roja”
Horari: dissabte 21 de setembre, 13.30 h. 
Preus: 29 € adults i 15 € xiquets fins 12 anys.
Reserves: Hostal Savoy. Tel. 965 54 72 72.

Sopar modernista teatralitzat a la Casa d’Escaló.
Posada en escena als jardins del Conservatori del sopar que va tenir 
lloc el 13 de maig de 1910 als magatzems de la Casa d’Escaló en honor 
del Sr. Santiago Reig Aguilar (diputat a les Corts per Dénia), organit-
zat pel restaurant La Pericana, Guiarte con Arte i associacio D*3 Jóve-
nes Artistas. 
Horari: dissabte 21 de setembre, 21.30 h.
Preu: 42 €.
Inscripció prèvia: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232. 

Sopars i dinars a Masia la Mota. 
Horari: divendres i dissabte, dinar i sopar; diumenge, dinar.
Preu: 42 €. 
Reserves: Masía la Mota. Tel. 96 654 03 70.

4. Exposicions

1. Exposició a la casa de Donya Amalia.
Es podrà visitar la que va ser l’escola fundada per Donya Amalia al 
carrer de l’Ambaixador Irles. L’entrada serà lliure.
Col·labora CAEHA.
Horari: de dilluns a divendres, de 17.30 a 19.30 h.
Cap de setmana, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

2. Exposició “La indústria del paper a Alcoi”. 
Exposició sobre la indústria paperera i mostra de la col·lecció sobre el 
paper de fumar propietat dels hereus de Ramón Gisbert «Los Colec-
cionistas».
Horari: de dijous a divendres, de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabte, d’11.00 a 13.00 i de 17.30 a 20.30 h.
Diumenge, d’11.00 a 13.00 h.
Lloc: Sala d’Art La Capella de l’Antic Asil, al Camí, 42.
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3. Mostra de fotografies d’època de la província d’Alacant.
Organitzada per l’Asociación Cultural Alcoy Modernista amb 
la col·laboració de l’EPSA.
Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Dissabte, de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Sala d’Exposicions de l’EPSA de l’edifici de Carbonell.

4. Exposició Fundación Mutua de Levante “Modernisme i 
invenció”.
La renovació artística del Modernisme i la seua intenció d’oferir un art 
nou, jove i lliure va influir en la societat i va crear la consciència que el 
“futur ja havia arribat’. Van contribuir a això els avenços tècnics propi-
ciats per la revolució industrial i l’efervescència d’idees en aquell moment 
tan singular en què ‘tot estava per fer i tot era possible’. L’exposició 
“Modernisme I Invenció” arreplega una mostra d’alguns d’aquests in-
vents i innovacions a través d’objectes, maquetes, esquemes tècnics 
i panells explicatius que ajudaran a descobrir a l’espectador la faceta 
més tècnica d’eixe fascinant moment històric. 
L’exposició té la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, 

Campus d’Alcoi i l’assessorament del professor Juan Francisco Picó Sil-
vestre. 
Horari: de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 21.00 h.
Lloc: Sala d’Exposicions Fundación Mutua Levante. Plaça d’Es-
panya, 15.

5. Els col·legis d’Alcoi a principis del segle XX. 
El Col·legi José Arnauda ha elaborat una exposició fotogràfica dels 
seus orígens, on seguint la temàtica de la Fira Modernista d’enguany 
“Aprenent del passat”, podrem assabentar-nos de com era el món 
educatiu a la nostra ciutat a principis del segle XX.
Visites concertades en horari lectiu.



SETMANA  MODERNISTA
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AGENDA DIÀRIA

DILLUNS 16

1. El comerç d’Alcoi ambientat en el Modernisme. 

Botigues del centre de la ciutat se sumen a la Fira Modernista amb 
l’ambientació dels seus establiments i oferint com sempre una gran 
gamma de productes de qualitat. 
La ruta d’indumentària modernista que s’exposa als aparadors dels 
establiments dels comerços del centre té la col·laboració del Grup de 
Danses Carrascal.

2. Descobriment del Cartell de la Setmana Modernista 
d’Alcoi 2019.

Horari: a les 19.00 h davant de l’Ajuntament es descobrirà el cartell 
anunciador de la Setmana Modernista 2019 amb la presència d’auto-
ritats i entitats organitzadores i col·laboradores, amenitzat pel grup 
de dolçaines “La Cordeta”.

3. Inauguració de l’Exposició de Donya Amalia. 

Els curadors de l’exposició, els historiadors, professors i membres del 
CAEHA, Àngel Beneito i Paco Blay, realitzaran una conferència intro-
ductòria sobre el personatge i la seua obra educativa i assistencial.
Horari: 19.45 h.
Lloc: Casa de Donya Amalia, C/ Ambaixador Irles.

DIMARTS 17

1. Taller de Barrets i Lligadures modernistes solidàri. 
Organitzada per Acovifa, l’Asociación Española contra el Cáncer i 
Creditex. 
Horari: de 17.30 a 20.00 h.
Lloc: Àgora
Inscripció prèvia: Event al Facebook Acovifa i Alcoy para la lucha 
contra el cancer. Tel. 965 51 60 24
Places limitades a 100 persones.

2. Inauguració de l’Exposició Fotogràfica “Fotografía de estudio 
de Alicante y provincia. Años 1890-1910” (Colección Museo 
Comercial. Universitat d’Alacant).
Organitzada per l’Asociación Alcoy Modernista amb la col·laboració 
de l’EPSA.  
Horari: 20.00 h.
Lloc: Sala Multiusos EPSA. Plaça Ferràndiz i Carbonell.
Vi d’honor i música en viu a càrrec de Orchestalia.
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DIJOUS 19

1. Conferència “Sistemes educatius alternatius a la Restauració”.
Organitzada pel CAEHA, que tindrà com a ponents Jordi Ortiz i Ser-
gio Pastor. S’hi analitzarà l’empremta dels corrents del pensament en 
l’educació i els sistemes d’educació alternatius de les entitats religio-
ses, polítiques o filosòfiques com el Krausisme al marge de l’ensenya-
ment oficial durant la Restauració.
Horari: 19.30 h.
Lloc: Àgora.

2. Presentació del poemari “Art Nouveau”, de D. Luís Miguel 
Sanmartín. 
L’autor va trobar la inspiració a la nostra ciutat durant la passada Fira 
Modernista. Les temàtiques, estructura i l’estètica giren al voltant 
d’aquest context històric tan interessant i fonamental en la vida so-
cial de ciutats com Alcoi. Un dels poemes “Alcoi mon amour” recull la 
dicotomia social de l’època.
Horari: 19.45 h. 
Lloc: Círculo Industrial (Salón Rotonda).
Entrada lliure.

3. Cineclub modernista «El circo» de Charles Chaplin (1928).
Organitzat per la Universitat d’Alacant amb la col·laboració de Quico 
Carbonell i Antonio Reig.
Pel·lícula amb què Charles Chaplin va obtindre el seu primer Premi 
de l’Academia, «per la varietat del seu talent i el seu geni d’escriure, 
jugar, posar en escena i producció».
Horari: 21.30 h.
Lloc: IVAM CADA 
Entrada lliure.

DIMECRES 18

1. Taller de Barrets i Lligadures modernistes solidàri.
Amb la col·laboració d’Acovifa, de l’Asociación Española contra el 
Cáncer i de Creditex.
Lloc: Àgora.
Horari: de 17.30 a 20.00 h.
Inscripció prèvia: Event al Facebook Acovifa i Alcoy para la lucha 
contra el cáncer. Tel. 965 51 60 24.
Places limitades a 100 persones.

2. Presentació del calendari solidari dels espais modernistes.
Organitzat pel Col·legi Tomàs Llàcer.
Horari: 19.00 h.
Lloc: Círculo Industrial.

3. Cineclub modernista «El último» de Murnau (1924).
Organitzat per la Universitat d’Alacant amb la col·laboració de Quico 
Carbonell i Antonio Reig.
Esta pel·lícula d’altíssim pressupost, va causar un enorme impacte en 
la producció mundial per la seua inusitada perícia tècnica, els movi-
ments de càmera i l’absència total de rètols. 
Horari: 21.30 h.
Lloc: IVAM CADA.
Entrada lliure.
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DIVENDRES 20

16.00 a 18.00 h:    Taller “Bombers de 1900”. 
Es convida a les famílies a conéixer el MUBOMA i a realitzar un taller 
de titelles de peu i vareta.
Lloc: Museu de Bombers Consorci Provincial d’Alacant, MUBOMA.
Preu: entrada museu + taller 3 € persona, menors de 7 anys gratuït.
Inscripció prèvia: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.

17.00 h:    Visita guiada teatralitzada als comerços tradicionals. 
Organitzada per Alcentro. 
Lloc d’eixida: Casa de la Cultura.
Gratuïta.

19.00 h:   Concentració al carrer Sant Tomàs. 
Concentració a l’altura de l’església de Sant Jordi, per a rebre la co-
mitiva composta per la Corporació Municipal que es dirigirà al carrer 
Ambaixador Irles, a casa de Donya Amalia per a convidar-la com a 
amfitriona de la Fira. A la tornada, i ja amb Donya Amalia i els xiquets 
al grup, representats per membres del Carrascal juntament amb la 
Corporació Municipal i el poble es dirigiran cap a la plaça d’Espanya 
per a esperar l’inici del Pregó de la Fira.

19.30 h:    Lectura del Pregó i actuació del Grup de Danses Carrascal.

20.00 h:   Cercavila modernista popular.
La Corporació Municipal acompanyada per la banda de música dels es-
tudiants de l’EPSA i diverses entitats socials, vestits amb la indumen-
tària de l’època, es dirigiran fins a la plaça de Ferràndiz i Carbonell. 
Activitat oberta a la ciutadania en general.

21.00 h:   Balls modernistes.
Balls preparats pels  majors de les Aules de la Tercera Edat i Danzas 
Al-Azraq per a l’ocasió i que ens amenitzaran una estona fins a l’hora 
de sopar.

DISSABTE 21

10.00 h:   Inauguració de la III 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 de la Degollà i l’Asociación Cultural de Buixanas 
Cedeira.

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

Primera exhibició d’Steampunk (l’estètica del vapor) i photocall. 
Organitzat per l’Asociación Cultural Amigos del Modernismo de Al-
coi a la parada de la tómbola solidària a benefici de la Creu Roja.
Lugar: La Glorieta

10.30 h.    Esmorzar popular. 
Organitzat per l’Asociación de Amas de Casa Lucentum de Alcoy.
Lloc: La Glorieta.

11.00 h.    Actuació del ballet de Virginia Bolufer. 
Lloc: Escenari La Glorieta.

11.00 a 13.30 h.    Jocs Infantils Tradicionals. 
Organitzats pel grup d’Scouts Brownsea.
Lloc: La Glorieta.
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13.00 a 14.00 h.    Pícnic modernista.
Organitzat per l’Associación Cultural Amigos del Modernismo de Al-
coy. Al pícnic modernista popular es podran unir totes aquelles per-
sones que vulguen passar-ho bé en un menjar campestre com es feia 
en aquella època. L’únic requisit és anar vestit amb la indumentària 
modernista i amb objectes d’aquella època per al menjar, com ara cis-
telles, estovalles antigues..., i evitar l’ús d’utensilis de paper, plàstic o 
cartó. Amenitzat amb balls , música i jocs.
Lloc: la comitiva eixirà en acabar el recital de la plaça d’Espanya fins 
al parc de Cervantes.

17.00 a 17.30 h.      Ball popular.
Amb repertori musical de l’època, com ara valsos, polques i masur-
ques. Hi participen el Grup de Danses Carrascal, les Aules de la Tercera 
Edat, secció de ball de l’Asociación Española Contra el Cáncer i el pú-
blic en general que s’anime a participar-hi.
Lloc: zona del templet de la Glorieta.

DISSABTE 21

11.30 h.    Manifestació contra el sistema de reclutament de quin-
tos per a la Guerra del Marroc. 
Organitzada per l’entitat “Amas de Casa Lucentum Alcoy” amb la 
col·laboració del CAEHA. Recreació del moviment de reivindicació 
social contrari al reclutament de quintos entre les famílies obreres i 
humils i el seu allistament per a la guerra del Marroc de principis del 
segle XX. Activitat oberta a la ciutadania en general en la qual l’únic 
requisit és la indumentària de classe treballadora adaptada a les cir-
cumstàncies de l’època.
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal (La Glorieta).

Recreació del reclutament de quintos.
Organitzat per l’Asociación Cultural Samarita, a continuació de la 
manifestació.
Lloc: Plaça d’Espanya.

Recital.
Organitzat per l’Agrupació Lírica “El Trabajo”.
En acabar la manifestació a la plaça d’Espanya, recital d’havaneres i 
peces de sarsuela de l’època. S’interpretarà la cançó protesta popular 
del s.XX «En el barranco del lobo». Annex II.

11.00 a 13.00 h.    Lectura i tertulia literària amb balls.
Organitzada per l’Asociación Cultural Samarita amb la col•laboració 
del Ballet de Virginia Bollufer.
Lloc: Café Samarita. C/ Sant Mateu, 66.

12.30 h.   Representació teatral modernista infantil de la mà de 
Silvia Colomer.
Organitzada per ACECA.
Lloc: C/ Sant Llorenç.
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19.00 h.   Actuació teatralitzada del Grup de Danses Sant Jordi «A 
la porta de l’escola».
A l’escola passen moltes coses, encara que... on està l’autèntica rea-
litat? La porta de l’escola serà l’escenari entre dos mons paral·lels, el 
món on s’aprén a viure i el món on realment es viu.
Lloc: la Glorieta (escenari).

19.00 h.    Actuació d’Hugo el Ilusionista.
Organitzada per l’Associació de Comerciants AlCentro, ACECA i Fe-
deració de Comerç. 
Lloc: Escales de la Casa de la Cultura.

20.00 h.   Recreació de l’acte de la “Cucafera”.
Organitzat per l’Associació de Sant Jordi. Acte de les Festes de Moros 
i Cristians actualment desaparegut. Representa la lluita entre Sant 
Jordi i el drac amb la participació de tothom amb indumentària mo-
dernista. 
Lloc: Font Redona, carrer Sant Nicolau fins a la plaça d’Espanya.

23.00 h.   Festa obrera.
Amb l’actuació de Jazz & Swing en directe a càrrec de The Shag Sharks
Lloc: Cerveses Lluna. C/ Barranc de Na Lloba, 31.
Entrada lliure.

DISSABTE 21

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

17.30 a 18.00 h.    Representació musical d’època.
Organitzada per l’Asociación de Amas de Casa Lucentum.
Lloc: La Glorieta (escenari).

18.00 a 19.00 h.   Concurs d’indumentària modernista.
Organitzat per l’Asociación Española Contra el Cáncer de Alcoy.
Presentació de fotografies a les candidatures a premi al millor ofici, 
conjunt familiar, classe burgesa, classe obrera i millor barret fins al 
13 de setembre al web aecc.alcoy@hotmail.com. Les 10 finalistes per 
categoria desfilaran a la Glorieta on el jurat otorgarà el veredicte final.
Lloc: La Glorieta.

18.00 h.   Concert al Café Samarita.
Organitzat per l’Asociación Cultural Samarita.
Lloc: Café Samarita. C/ Sant Mateu, 66.
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DIUMENGE 22

9.00 h     Recreació d’una carrera pedestre.
Organitzada per tots els clubs d’atletisme d’Alcoi, amb la col·labora-
ció del Centre d’Esports, recrea una carrera que va tenir lloc a Alcoi 
en 1914. 
Indispensable indumentària modernista d’esport.
Premi al club amb més participació.
Lloc: Des de la plaça d’Espanya per fer la Volta als ponts.
Inscripcions: fins al 13 de setembre al Centre d’Esports. 

10.00 h.   Xocolatada a la Placeta del Fossar.
Organitzada per l’Asociación Cultural Samarita a benefici dels xiquets 
de la Casa de Donya Amalia.
Lloc: Placeta del Fossar.

10.00 a 11.30 h.   Ruta guiada tematitzada al Cementeri. 
De la mà dels historiadors Lluís Vidal i Elisa Beneyto, en la qual ens mostra-
ran les reminiscències del Modernisme també en l’arquitectura funerària. 
Es representarà la Dansa del vetlatori del Grup de Danses Sant Jordi.
Lloc: Cementeri Municipal.
Inscripcions: www.ticketalcoi.com

11.00 a 14.00 h.    Fira de Turisme i Tradició al Parc de la Glorieta.
Primera exhibició d’Steampunk (l’estètica del vapor) i photocall.
Organitzat per l’Asociación cultural Amigos del Modernismo de Alcoy 
a la parada de la tómbola solidària a benefici de la Creu Roja.
Lloc: La Glorieta.

11.00 a 13.00 h.   Lectura i tertulia literària amb balls.
Organitzada per l’Asociación Cultural Samarita amb la col·laboració 
del Ballet de Virginia Bollufer.
Lloc: Café Samarita. C/ Sant Mateu, 66

11.30 a 12.30 h.   XXVII Mostra de Dolçaines i Tabals d’Alcoi.
Organitzada pel Grup de Danses Carrascal amb la col·laboració de 
l’Asociación Cultural Buxainas Cedeira d’A Coruña, Grup de Dolçaines 
i Tabaleters La Degollà i  La Cordeta, Grup de Dolçainesi Tabaleters. 
Lloc: Templete de la Glorieta.

12.00 h.   Bicicletada d’època.
Organitzada per l’Asociación Cultural Alcoy Modernista
Ruta des de la Font Redona, carrer Sant Nicolau, plaça d’Espanya, 
Sant Llorenç, carrer l’Escola, plaça d’Espanya i tornada per Sant Nico-
lau fins a la Glorieta, on estaran exposades i es podran fer fotos amb 
els participants de la bicicletada.

12.45 a 13.30 h.   Obra de teatre del Col·legi José Arnauda.
Lloc: Escenari La Glorieta.
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ANNEX I I

EN EL BARRANCO DEL LOBO
En el barranco del lobo 
Hay una fuente que mana 
Sangre de los españoles 
Que murieron por la patria. 
Pobrecitas madres cuánto llorarán 
Al ver que sus hijos a la guerra van 
Ni se lava ni se peina 
Ni se pone la mantilla 
Hasta que venga su novio 
De la guerra de Melilla. 
Pobrecitas madres cuánto llorarán 
A ver que sus hijos a la guerra van 
Melilla ya no es Melilla 
Melilla es un matadero 
Donde van los españoles 
A morir como corderos. 
Pobrecitas madres cuánto llorarán 
Al ver que sus hijos a la guerra van.
 

ANNEX I

Ruta IndumentÀria
Andiamo Viajes Sant Nicolau 45    
Peluqueria Marga Sant Nicolau 31
Nina Sant Nicolau 16
Librería Llorens Sant Llorenç 1
Coba Complements Sant Llorenç 7
Guarner Sant Llorenç 9
Confecciones Rafael Sant Llorenç 11
Garrido Óptica Sant Llorenç 18 
Galia Sant Llorenç 19
Socks&Co Alcoi Sant Llorenç 19
Alma De Reina Sant Llorenç  26
Arte 23 Sant Llorenç  30
Óptica Nuria Sant Llorenç  35
Koketo                      Sant Llorenç  37
Akuma Comics                   Sant Llorenç  39
Alcoitur                            Sant Llorenç  39
Casa Mati                          Sant Francesc  18
Capitone Interiors              Av. Pais Valencià  4
Fernando Cano Ropa Hombre Mossén Torregrosa  7
Beers&Co        Mossén Torregrosa  9
Savoneko                Mossén Torregrosa  17
Farmacia El Campanar        Pintor Casanova  8

Ruta 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
L’autentic                 Sant Llorenç  1
La Bellota Y El Centeno         Sant Llorenç  3
Blau                      Sant Llorenç  5
Gourmet Centro Gastroteca   Sant Llorenç  13
Goldsmith Café & Cinema      Sant Llorenç  20
Nou Sicania                   Sant Llorenç  32
Zeus Cafeteria Creperia         Sant Francesc  16
Fabula Café               Sant Josep  19
La Trastienda                Sant Josep  21
Sports Passion          Bambú  2
Buykafe Gin Club             Av. Pais Valencià  51
Aimava Culinary                 Pintor Casanova  24
Hostal Savoy                   Casablanca  9

Agraïment de l’Ajuntament d’Alcoi als municipis participants en la Fira: 
Carcaixent, Novelda, Sueca i Terrassa.
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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

Amb la col·laboració de


