
Dissabte, 11 De febrer
>> 10 del matí.
inauguració de la fira modernista 
i obertura dels oficis d’època
>> De 2/4 d’11 a 2/4 de 2 del migdia  
i de 5 a 9 del vespre - carrer de Baix
taller de cistelleria, taller 
d’esclops, taller de fer sabons, 
taller de vidre i encunyació de  
la moneda d’esparreguera
>> 11 del matí
taller torn de fang (pl. del Centre)
el circ arriba a esparreguera 
“iluminati CirCUs”
>> 2/4 de 12 del migdia
Cercavila del Circ infestum
>> 12 del migdia
Periodistes de l’època busquen  
la notícia a la vila d’esparreguera
taller de filar llana (pl. del Centre)
fotomatògraf “la Meravella”  
(plaça de l’ajuntament)
>> 2/4 d’1 del migdia - plaça del Centre
tallers amb la pissarra màgica
>> 3/4 d’1 del migdia
Gran funció del Circ itinerant
>> 1 del migdia
trucs del Mag del Circ
Dos banyistes perduts busquen  
el balneari de la Puda
>> 2/4 de 2 del migdia - pl. del Centre
Comèdia del l’arte (màscares)
>> 2 del migdia
el gegant silvant (teatre)
>> 5 de la tarda
buscant el nuvi
>> 2/4 de 6 de la tarda
taller torn ceràmic (Pl. del Centre)
Circ amb el gran elefant
>> 6 de la tarda
el tren modernista
>> 2/4 de 7 de la tarda
el tresor del Circ
>> 7 de la tarda
taller de Paons modernistes  
(Plaça del Centre)
Demostració de forjat: l’autòmata 
(Carrer de baix)

>> 2/4 de 8 del vespre - pl. del Centre
La Gran boda!
>> 2/4 de 9 del vespre
Carboner Modernista-Conta 
contes
funció del Circ itinerant
>>9 del vespre
Cercavila de Circ amb el Gran 
elefant. tancament de la fira

DiUMenGe, 12 De febrer
>> 10 del matí
inauguració de la fira modernista 
 i obertura dels oficis d’època
>> De 2/4 d’11 a 2/4 de 2 del migdia  
i de 5 a 9 del vespre - carrer de Baix
taller de cistelleria, taller 
d’esclops, taller de fer sabons, 
taller de vidre i encunyació de  
la moneda d’esparreguera
>> 11 del matí
taller torn de fang (pl. del Centre)
Cercavila: “els nuvis tenen la seva 
primera discussió”
>> 2/4 de 12 del migdia
Cercavila del Circ infestum
>> 12 del migdia
Periodistes de l’època busquen  
els nuvis per esparreguera
el gegant silvant ens explica  
la seva peculiar història
fotomatògraf “la Meravella”  
(plaça de l’ajuntament)
>> 2/4 d’1 del migdia - plaça del Centre
tallers amb la pissarra màgica
>> 3/4 d’1 del migdia
Cercavila amb personatges d’època
Gran funció de Circ itinerant
>> 1 del migdia
Demostració d’elaboració d’uten-
silis agrícoles d’època (c. de baix)
Dos banyistes perduts busquen la 
platja més pròxima.
>> 2/4 de 2 del migdia - pl. del Centre
Proves d’habilitat (equips 
d’infants)
>> 2 del migdia
teatre itinerant

>> 5 de la tarda
Cercavila. el mestre de cerimònies 
ha descuidat el circ durant l’hora 
de dinar i les estranyes criatures 
circulen lliurement per la fira.
>> 2/4 de 6 de la tarda
taller torn Ceràmic -Pl. del Centre
Cercavila de Circ amb el seu elefant
>> 6 de la tarda
el trenet modernista
Conta contes: l’il·lusionista
>>2/4 de 7 de la tarda
Demostració de forjat: l’autòmata 
(Carrer de baix)
Manifestació dels obrers
funció de Circ itinerant
>> 7 de la tarda
taller de Paons i pintures 
modernistes (Plaça del Centre)
els nuvis se’n van de viatge! 
Cercavila de comiat dels nuvis
>> 2/4 de 8 del vespre - pl. del Centre
Gran esPeCtaCLe De CirC  
per a acomiadar els nuvis i la fira 
Modernista d’esparreguera
>> 2/4 de 9 del vespre
Cercavila de Circ amb el seu elefant
>> 9 del vespre
tancament de la fira
IMPORTANT: Tots els espectacles son 
itinerants a excepció dels indicats. 

taVerna MODernista
Plaça de la Constitució. Org. El TORN

Dissabte, 11 De febrer
A partir de les 12 del migdia. 
Vermut popular i botifarrada 
popular, amb sobretaula de cafè, 
copa, puro i absenta.  
Concert de La POrtÀtiL fM
A partir de les 9 del vespre
Goigs Populars de santa eulàlia

DiUMenGe, 12 De febrer
A partir de les 12 del migdia
Vermut popular, segon Concurs 
d’allioli fet a mà d’esparreguera 
i fideuada Popular.

Activitats de la Segona Fira Modernista



Dimecres, 8 de febrer 
7 de la tarda. Can Pasqual
Voluntariat per la llengua
Inici de la 14a. Edició
Organitza: Servei Local  
de Català i Regidoria  
de Política Lingüística

Dijous, 9 de febrer
1/4 de 8 del vespre 
Biblioteca municipal l’Ateneu
Presentació de la novel·la  
“Aguas de venganza”  
de Miguel Pajares 
Organitza: Regidoria  
d’Entitats, Cultura i Festes

Divendres, 10 de febrer
6 de la tarda.Campanar  
de Santa Eulàlia
Repicada de campanes d’inici 
de la Festa Major d’Hivern
Organitza. Amics del  
Campanar d’Esparreugera 

Dissabte, 11 de febrer 
De les 10 del matí a les 9 del 
vespre. Carrers de l’illa de 
vianants i plaça del Centre
Segona Fira Modernista 
d’Esparreguera
Organitza: Mercats d’Abans  
i Regidoria d’Entitats,  
Cultura i Festes

De 10 a 2 del migdia  
Museu de la Colònia Sedó 
Jornada de portes obertes  
al Museu de la Colònia Sedó
(entrada gratuïta)
Org. Regidoria d’Entitats, 
Cultura i Festes i Museu  
de la Colònia Sedó

D’11 a 1 del migdia i de 5 a 7  
de la tarda. Ceràmiques Sedó
Esparreguera, zona d’oficis 
singulars. Visites comentades 
al forn de llenya municipal i el 
taller de Ceràmiques Sedó
(entrada gratuïta)
Organitza: Ceràmiques Sedó  
i Regidoria d’Entitats,  
Cultura i Festes

2/4 de 12 del migdia
Campanar de Santa Eulàlia
Repicada de Campanes  
de Santa Eulàlia
Organitza: Amics del  
Campanar d’Esparreguera

12 del migdia. Església  
de Santa Eulàlia
Ofici Solemne de Sta. Eulàlia
Organitza: Parròquia de 
Santa Eulàlia. Els Castellers 
d’Esparreguera faran un pilar 
d’honor a Santa Eulàlia

1 del migdia. Pl. Santa Eulàlia
Diada Castellera, amb els 
Castellers de Terrassa i els 
Castellers d’Esparreguera
Org. Castellers d’Esparreguera

De 10 a 2 del migdia 
Museu de la Colònia Sedó
Jornada de portes obertes  
al Museu de la Colònia Sedó
(entrada gratuïta)
Organitza: Regidoria  
d’Entitats, Cultura i Festes  
i Museu de la Colònia Sedó

D’11 a 1 del migdia i de 5 a 7  
de la tarda. Ceràmiques Sedó
Esparreguera, zona d’oficis 
singulars. Visites comentades 
al forn de llenya municipal  
i el taller de Ceràmiques Sedó
(entrada gratuïta)
Organitza: Ceràmiques Sedó  
i Regidoria d’Entitats,  
Cultura i Festes

11 del matí. Biblioteca 
Municipal L’Ateneu
Hora del Conte (de 0 a 3 
anys): Les formigues també 
ballen, a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Municipal 
L’Ateneu d’Esparreguera

12 del migdia. Campanar  
de Santa Eulàlia
Repicada oberta de campanes
Repicada oberta a tothom qui 
ho desitgi. Cal inscripció prèvia 
a amicsdelcampanar@gmail.com
Organitza: Amics del Campanar 
d’Esparreguera

5 de la tarda. L’Ateneu
Concert de la Banda de 
Música d’Esparreguera
(entrada gratuïta)
Org. Banda de Música 
d’Esparreguera i Regidoria 
d’Entitats, Cultura i Festes

6 de la tarda 
Patronat Parroquial
7è. Concurs de Teatre 
Certamen Mn. Joaquim Vives
“Dotze sense pietat” de la 
Inestable Ceretana de Teatre
Org. Patronat Parroquial

6 de la tarda. Carrers de la Vila
Passada Bastonera
Organitza: Colla Bastonera 
del Montserratí

Dilluns, 13 de febrer
De 10 a 2 del migdia 
Museu de la Colònia Sedó 
Jornada de portes obertes  
al Museu de la Colònia Sedó
(entrada gratuïta)
Organitza: Regidoria d’Entitats, 
Cultura i Festes i Museu  
de la Colònia Sedó

6 de la tarda. Can Pasqual
Concert presentació del disc 
Un Hivern de colors, d’Anna 
Llopart i Xavi González, amb 
la col·laboració de Maria Coll
(entrada gratuïta)
Organitza: Regidoria  
d’Entitats, Cultura i Festes

2/4 de 6 de la tarda 
Carrers de la vila
Vigílies Castelleres
Org. Castellers d’Esparreguera 

7 de la tarda. Can Pasqual
Lliurament dels Sets
Organitza: Associació  
Setsetset Comunica

10 de la nit. Sala Petita
Ball de Festa Major amb el 
Grup Flamingo
Entrada: 40 € per parella.
Reserves al tel. 686 297 113 
recollida de tiquets els dies 2, 3 i 
4 de febrer a La Passió.
Organitza: La Passió 

Diumenge, 12 de febrer
 Santa Eulalia 
8 del matí. Carrers de la vila
Toc de matines
Organitza: Castellers 
Col·labora: Amics del Campanar 
d’Esparreguera

De les 10 del matí a les 9 del 
vespre. Carrers de l’illa de 
vianants i plaça del Centre
Segona Fira Modernista 
d’Esparreguera
Organitza: Mercats d’Abans  
i Regidoria d’Entitats,  
Cultura i Festes

2/4 de 7 de la tarda 
Plaça de l’Ajuntament
Ballada de Sardanes amb la 
Cobla de Ciutat de Cornellà
Org. Secció Sardanista de La 
Passió i Regidoria d’Entitats, 
Cultura i Festes

Dijous, 16 de febrer
2/4 de 9 del vespre
Patronat Parroquial
Cicle Gaudí, amb la pel·lícula 
“No culpes al karma de lo que 
te passa por gilipollas”
Organitza: Acadèmia del 
Cinema Català, Patronat 
Parroquial i Regidoria 
d’Entitats, Cultura i Festes  
Col·l. Athletic Club Esparreguera

Notes d’interes
Fira d’atraccions.
La Fira d’atraccions estarà 
ubicada, del 10 al 13 de febrer, 
a l’esplanada de la Creu, a la 
sortida sud d’Esparreguera.


