Una festa major per gaudir
plegats amb seguretat

Salutacíó

Vull compartir amb vosaltres el programa de la Festa Major del Roser de Maig que aquest any
tornarà als carrers de la ciutat després del parèntesi al que ens va obligar la Covid-19.
El programa de festes s’ha preparat per tal que tothom ho puguem gaudir, però cal no oblidar
que encara vivim moments difícils que requereixen dels nostres esforços per garantir la salut
de la ciutadania.
La festa del Roser de Maig d’aquest anys serà una celebració diferent de la que estem
acostumats degut a la situació excepcional provocada per la pandèmia. Des de l’Ajuntament
hem de garantir l’accés a l’oci i al lleure de la ciutadania, però ho hem de fer amb un respecte
escrupolós de les mesures per contenir la Covid-19. Per això cal la comprensió de tothom i el
compliment de la normativa establerta per garantir la salut de tothom.
Cal que totes i tots tinguem present que, a més de les mesures generals, cal que no oblidem
la nostra responsabilitat individual. Per això és important:
• Mantenir una distància de seguretat de dos metres entre grups de convivència
• L’ús de la mascareta en tot moment
• Si penseu que podeu tenir símptomes de la Covid-19 o heu estat en contacte amb algú
diagnosticat del virus cal que us quedeu a casa
El Roser de Maig 2021 tindrà pregó, concerts per a infants i grans, fires i moltes més activitats
organitzades en col·laboració amb les entitats i associacions de Cerdanyola. No serà com
altres anys, però estic segur que gaudirem plegats d’uns dies de festa que tant necessitem.
Gaudim la Festa del Roser de Maig amb responsabilitat.
Bona Festa Major!
Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès

Visca el Roser
de Maig 2021!

Salutacíó

A Cerdanyola del Vallès som optimistes de mena. No ens importa arremangar-nos i posar-nos
a treballar el que calgui per fer possible el que volem. El que necessitem i fa bategar el cor de
la ciutat. És el cas de la Festa Major del Roser de Maig. Probablement l’esdeveniment social
més important dels que es fan a la ciutat.
Som conscients de la realitat que impera, fruit de la pandèmia de la Covid-19. Complint
totes les normatives sanitàries i les indicacions del PROCICAT, hem preparat un programa
segur de la Festa Major. L’hem creat entitats, ciutadania i l’Ajuntament amb la voluntat de
ser, de gaudir, de viure la ciutat en temps de Festa Major. Una i tantes com persones viuen a
Cerdanyola del Vallès
En el meu cas, voldria que el Roser de Maig 2021 fos el de l’inici del retorn a la normalitat. A
poc a poc, fent cas de les indicacions de les autoritats sanitàries. Però sense pausa. Perquè el
cor de la ciutat no s’ha aturat en cap moment. I el necessitem més fort que mai.
Per això us demano que gaudiu al màxim del Roser de Maig 2021. Complint amb totes les
normes sanitàries. Amb el sarró ple de felicitat, alegria, joia i colors. Perquè Cerdanyola del
Vallès ho necessita. Perquè ens cal a totes i a tots! Perquè la Cultura Local és Segura! Visca el
Roser de Maig 2021!
Óscar Pons Cárceles
Regidor de Cultura

Els Cartells
La primavera i la senzillesa defineixen les
imatges del Roser de Maig 2021

Les cerdanyolenques Noèlia Magrané Gascón
i Laia Fagúndez García són les guanyadores
del concurs de Cartells del Roser de Maig
2021.
Noèlia Magrané Gascón és la creadora del
cartell de la Festa Major. És dissenyadora
i fa més de 15 anys que treballa
professionalment en aquest sector. Va decidir
presentar-se al concurs de la Festa Major
després d’uns anys de no fer-ho. Explica que
ha triat un fons verd que comunica «calma
i tranquil·litat», necessàries en aquesta

època en què vivim. La tipografia escollida
és blanca, «fresca, natural». I afegeix unes
roses esquematitzades, «simples i senzilles,
que transmeten alegria i felicitat».
Laia Fagúndez García és l’autora del dibuix
de les activitats infantils del Roser de Maig
2021. Té 7 anys i estudia 2n de primària a
l’Escola Municipal La Sínia. La seva mare
explica que la Primavera l’ha inspirat per
fer la seva creació. Juntes van fer un treball
previ de documentació mirant els cartells
guanyadors d’altres edicions. I d’aquest
procés en va sortir la gran papallona i les
roses de la seva obra. Està molt contenta
d’haver guanyat el concurs.

Laia Fagúndez

Noèlia Magrané

El Pregó
César Ronquillo serà el pregoner
de la Festa Major del Roser de Maig

59 anys. Policia Local. Víctima de la Covid. 107
dies a l’UCI. Ictus cerebral, infart, traqueotomia.
Lluitador. Supervivent.
El cerdanyolenc César Ronquillo Menchén ja
fa un any que lluita incansablement contra
les seqüeles de la Covid que va patir durant la
primera onada de la pandèmia. Ell és testimoni
de la crueltat d’aquesta malaltia, de la situació
que s’ha viscut en els darrers mesos als
hospitals i dels efectes tan greus que provoca el
virus; però també és un clar exemple de com,
malgrat les adversitats, hi ha esperança, hi ha
vida. César Ronquillo, com a testimoni dels
afectats per la Covid, ha estat protagonista de la
sèrie documental Vitals de la plataforma HBO.
César Ronquillo serà el pregoner de la Festa
Major del Roser de Maig aquest 2021. Ell ha
viscut durant molts anys la festa a peu de carrer
encarregant-se, com a Policia Local des de
1986, de la seguretat ciutadana. Aquest any la
viurà d’una manera molt diferent, ja fora de
l’hospital i amb un missatge molt positiu per a
que la població gaudeixi del Roser de Maig però
sempre des de la prevenció.

El pregó s’emetrà divendres
30 d’abril a les 19.30 h, al web
www.cerdanyola.cat i a les
xarxes socials municipals.

El Roser de Maig 2021,
una festa major segura
per gaudir-la intensament
El Roser de Maig 2021 serà una festa major segura, seguint totes les indicacions sanitàries
que estableix el PROCICAT.
Les activitats programades es faran, majoritàriament, en tres espais de la ciutat. Dos a l’aire
lliure: el pati de ca n’Ortadó i les pistes de la ZEM Les Fontetes, i un tancat, el Teatre Ateneu.
També s’ha previst alguna activitat a Internet i en altres espais municipals.
• Les entrades a totes les activitats serà gratuïta. Caldrà reservar-les a www.cerdanyola.cat
• L’entrada als espectacles es farà amb puntualitat a l’hora establerta. Si hi ha persones que
no hi assisteixen, un cop comenci l’espectacle s’alliberaran les entrades per tal que altres
persones les puguin utilitzar.
• L’assistència a tots els espais de la Festa Major comportarà portar sempre posada
la mascareta i seguir en tot moment les indicacions del personal tècnic.
• Els mitjans de comunicació municipals informaran en tot moment de la Festa Major.
L’emissora municipal Cerdanyola Ràdio, les pàgines web www.cerdanyola.cat i www.
cerdanyola.info i les xarxes socials municipals de l’Ajuntament, del portal cerdanyola.info
i del Roser de Maig.
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Del 29 d ’abril al 19 de maig

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE CARTELLS
DEL ROSER DE MAIG 2021
Vestíbul de l’Ateneu

LA BIBLIOTECA ES VESTEIX
DE FESTA MAJOR
Biblioteca Central de Cerdanyola
Els gegantons Dolça i Mir van a la biblioteca
(vestíbul)
La cultura popular al Roser de Maig
(aparadors exteriors)
Exposició de novetats de la col·lecció local
(vestíbul)

Fins al 5 de maig

Abril i maig

UN LLIBRE PER VIURE (Col·lectiva)
Espai Elisa Arimany
Biblioteca Central de Cerdanyola
Organització: Associació d’Artistes Plàstics

MEMÒRIA EN XARXA
Museu d’Art de Cerdanyola

Fins al 25 d ’abril

Del 28 d ’abril al 5 de maig
APARADORS DE FESTA MAJOR
El comerç de la ciutat guarneix els
aparadors amb vestits, eines i instruments
de les entitats de cultura popular de la ciutat
Organitza: Cerdanyola Comerç i Serveis

Fins al 27 de juny
DE L’OBLIT A LA REVOLTA! DEESES
INVISIBLES
Museu d’Art de Cerdanyola

Fins a l ’11 de juliol
JORDI SABATER PI. L’ART DE LA CIÈNCIA
Museu i Poblat Ibèric de ca n’Oliver
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Dissabte 24 d ’abril
19 h
Concert: EL PRIMER CONCERT
Coral de l’Agrupació Musical de Cerdanyola
del Vallès
Església de Sant Marti
Entrada solidària. Retira la teva localitat
i col·labora portant aliments i productes
d’higiene personal per als més afectats per
la crisi econòmica (en col·laboració amb
Càrites).
Entrades a: www.amcv.cat
Organitza: Coral de l’AMCV

Diumenge 25 d ’abril
12 h
Teatre familiar: JO VAIG AMB MI
Teatre Ateneu
Entrades: 7 €, infants de 3 a 12 anys 5€
Venda online: www.cerdanyola.cat/teatre
i a taquilla el dia de la funció
Organitza: Grup Bambalina

Dijous 29 d ’abril
20 h
Cinema: FALLING de Viggo Mortensen,
2020 Canadà VOSE
Teatre Ateneu
Entrades: 5 € a taquilla el dia de la funció
Organitza: Xiscnèfils

Programació
Divendres 30 d ’abril

De 17:30 a 21 h
MERCAT MODERNISTA
Parc del Turonet (accés per pg. d’Horta)

20 h
Concert: NON STOP BAND
ZEM Fontetes
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat

19 h
ANUNCI DEL PREGÓ
Espectacle itinerant

Dissabte 1 de maig

19:45 h
RETRONADA D’INICI DE FESTA MAJOR
A càrrec de la Colla de Joves Diables

A partir de les 8 h
III CONCURS DE PINTURA RÀPIDA ROSER
DE MAIG
Museu d’Art de Cerdanyola
Informació i inscripcions:
mac@cerdanyola.cat
Organitzen: Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès amb la col·laboració de l’Associació
d’Artistes Plàstics de Cerdanyola

20 h
Concert: RED ROCKS U2 TRIBUTE BAND
Teatre Ateneu
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat

De 10 a 14 h i de 17 a 20 h
III FIRA D’ARTISTES
Jardí del Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics
de Cerdanyola

20 h
Concert: GOLCONDA
Jardins de ca n’Ortadó
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat

De 10 a 21 h
MERCAT MODERNISTA
Parc del Turonet (accés per pg. d’Horta)

19:30 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Al web www.cerdanyola.cat i xarxes socials
municipals

D’11 a 14 h
GEOCACHING A CERDANYOLA
Casal de Joves Altimira
Informació i reserves a http://www.
cerdanyola.cat/joventut i a l’instagram del
Casal de Joves (@casaldejovesaltimira)
Organitza: Casal de Joves Altimira i grups
Geocachers del Vallès
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
PORTES OBERTES AL MUSEU D’ART DE
CERDANYOLA
11 h i 12.30 h
Espectacle familiar: AGEGANTATS
Jardins de ca n’Ortadó
Amb la col·laboració dels Gegants de
Cerdanyola
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
12 h
Píndoles modernistes: LA TORRE
VERMELLA
Visita teatralitzada al patrimoni modernista
Torre Vermella
Inscripcions al MAC presencialment o al
telèfon 935914130 (Places limitades)
12 h
VERMUT MUSICAL AL ZEM FONTETES
12 h DISASTER JACKS
13.30 h GAMBARDELLA
ZEM Fontetes
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
Organitza: Musikaos

17 h
Concert: COBLA MARINADA
Jardins de ca n’Ortadó
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
Organitza: Agrupació Cultural Sardanista
17 h
Píndoles modernistes: LA TORRE
VERMELLA
Torre Vermella
Visita teatralitzada al patrimoni modernista
Inscripcions al MAC presencialment o al
telèfon 935 914 130 (Places limitades)
19 h
Teatre musical: BRUNA
Espectacle familiar
Teatre Ateneu
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
20 h
Concert: JOSEP MARIA RIBELLES
Jardins de ca n’Ortadó
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
20 h
Concert: CRONOPIOS
ZEM Fontetes
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat

Diumenge 2 de maig
De 10 a 21 h
MERCAT MODERNISTA
Parc del Turonet (accés per pg. d’Horta)
De 10 a 14 h
III FIRA D’ARTISTES
Jardí del Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics de
Cerdanyola
De 10.30 a 14.30 h
PORTES OBERTES AL MUSEU I POBLAT
IBÈRIC DE CA N’OLIVER
11.30 i 12.30 h
Activitats familiars
CONTES DE FESTA MAJOR
TALLER DE PINTURA DE LES DANSES DE LA
MEDITERRÀNIA
Jardins de ca n’Ortadó
Per participar, cal inscriure’s prèviament al
telèfon 93 580 45 00, al mòbil 610 647 343 o
al correu museucanoliver@cerdanyola.cat.
Organitzen: AFOCER, CRAC i La Constància
amb la col·laboració del Museu d’Història
D’11 a 14 h
PORTES OBERTES AL MUSEU D’ART DE
CERDANYOLA
12 h
Píndoles modernistes: EL MAC - CAN
DOMÈNECH

Museu d’Art de Cerdanyola
Visita teatralitzada al patrimoni modernista
Inscripcions al MAC presencialment o al
telèfon 935 914 130 (Places limitades)
12 h
VISITA GUIADA AL POBLAT IBÈRIC DE CA
N’OLIVER
Per participar, cal inscriure’s prèviament al
telèfon 93 580 45 00, al mòbil 610 647 343 o
al correu museucanoliver@cerdanyola.cat
12 h
VERMUT MUSICAL Al ZEM FONTETES
12 h ANA LEE
13.30 h SIN CITY
ZEM Fontetes
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
Organitza: Sam Viu
17h i 19 h
Espectacle familiar: FOROFOS amb el Trio
Popetin
Jardins de ca n’Ortadó
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
18 h i 20 h
CONCERT DE LA BANDA DE L’AGRUPACIÓ
MUSICAL
Teatre Ateneu
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
Organitza: Agrupació Musical Cerdanyola
del Vallès

20 h
Concert: JAZZ SOM AQUÍ.
PEP PLAZA & BIG BAND JAZZ MARESME
ZEM Fontetes
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat

Dilluns 3 de maig
11 h
Concert familiar:
ORELLES DE XOCOLATA: AVUI FEM POP!
ZEM Fontetes
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
De 10.30 a 14.30 i de 16.30 a 20 h
PORTES OBERTES AL MUSEU I POBLAT
IBÈRIC DE CA N’OLIVER

D’11.30 a 13:30 h
BUBBLE FOOTBALL
Camp de futbol municipal de Fontetes
Informació i reserves a
http://www.cerdanyola.cat/joventut
i a l’instagram del Casal de Joves
(@casaldejovesaltimira)
Organitza: Casal de Joves Altimira
De 17 a 19 h
ARCHERY TAG
Camp de futbol municipal de Fontetes
Organitza: Casal de Joves Altimira
Informació i reserves a
http://www.cerdanyola.cat/joventut
i a l’instagram del Casal de Joves (@
casaldejovesaltimira)
19 h
ESPECTACLE FI DE FESTA
TENORS
Teatre Ateneu
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat
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Dijous 6 de maig

Diumenge 9 de maig

20 h
Cinema: UNO PARA TODOS
de David Ilundain, 2020 Espanya
Teatre Ateneu
Entrades: 5 € a taquilla el dia de la funció
Organitza: Xiscnèfils

12 h
Cinema: EL CHICO, de Charles Chaplin,
1921 EUA
Centenari de l’estrena de la pel·lícula
Teatre Ateneu
Accès gratuït (aforament limitat)
Organitza: Xiscnèfils
Amb la col·laboracó de BCN Film Fest

Divendres 7 de maig

Dimecres 12 de maig

20 h
Teatre: LA CABRA O QUI ÉS SYLVIA?
Teatre Ateneu
Entrades:22€; Anticipat: 18€; Joves
estudiants i pensionistes: 12€ Venda online:
www.cerdanyola.cat/teatre i a taquilla el dia
de la funció

18 h
ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS
LITERARIS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Universitat Autònoma de Barcelona
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola i UAB

Dissabte 8 de maig
18 h i 20.15 h
Espectacle de màgia: SensatiOHns
amb el Mag Igor
Teatre Ateneu
Entrades: 8€
Venda online: www.cerdanyola.cat/teatre i a
taquilla el dia de la funció

Dissabte 15 de maig
20 h
XXXIV NOCHE DEL CANTE JONDO
Al cante: Vicente Soto El Sordera, Lela Soto;
Al toque: Antonio Carrión; Al baile: Maria
Dávila
Teatre Ateneu
Venda a la Casa de Andalucia (de dl. a dv. de
18.30 a 20h)
Organitza: Casa de Andalucia de Cerdanyola
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La música forma part de l’ADN de Cerdanyola del Vallès. Orquestres, bandes, corals,
grups, solistes, instrumentistes fan, cada dia, la banda sonora de les nostres vides.
La Festa Major, com no podria ser d’una altra manera, té molta música.
Tot començarà el dissabte 24 d’abril, amb El primer concert, el retorn després d’1 any
i escaig de la Coral de l’AMCV a l’escenari. A partir de les 19 h a l’Església de Sant
Martí. Entrada gratuïta i solidària a www.amcv.cat
El concert l’organitza la coral de l’AMCV.

Divendres 30 d ’abril
A partir de les 20 h, tres concerts
simultanis. Al Teatre Ateneu, els Red
Rocks, una banda de tribut als U2. Als
Jardins de Ca n’Ortadó, els Golconda, un
grup que es mou entre el folk, el rock i el
metal, amb un enfocament instrumental i
un so potent molt únic. I a la ZEM de Les
Fontetes, Non Stop Band. Les millors
versions sense aturall dels hits més
coneguts de tots els temps. Al capdavant
la cerdanyolenca Sonia Poblet i Txell
Lasheras.
Els tres concerts tenen entrada gratuïta
amb reserva prèvia a www.cerdanyola.cat

Golconda
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Dissabte 1 de maig
Hi haurà quatre propostes musicals.
Al migdia, vermut musical a la ZEM
Les Fontetes. A les 12 h hi actuaran
els Disaster Jacks i a les 13.30 h
Gambarbella. I entre els dos concerts,
els ritmes de Batúcamela. Ben dinats,
podreu gaudir del concert de la Cobla
Marinada, a les 17 h als jardins de ca
n’Ortadó. A partir de les 20 h, dos concerts
amb segell «fet a Cerdanyola». Josep
Maria Ribelles tocarà als jardins de ca
n’Ortadó. I els Cronopios activaran qui
els vegi i escolti a la ZEM de les Fontetes.
Totes les propostes tenen entrada gratuïta
amb reserva prèvia a www.cerdanyola.cat

Cronipios

Josep Maria Ribelles

Dilluns 3 de maig

Diumenge 2 de maig
Presenta 3 propostes musicals. A la ZEM
de Les Fontetes vermut musical.
A les 12 h, Ana Lee presentant el nou
CD Metalomanías. A les 13.30 h, Sin City,
banda de tribut a AC/DC.
L’Agrupació Musical Cerdanyola del Vallès
actuarà al Teatre Ateneu. Concerts a les 18
i les 20 h.
I a partir de les 20 h, a la ZEM de les
Fontetes, concert Jazz som aquí del
camaleònic Pep Plaza & Big Band Jazz
Maresme. Totes les propostes tenen
entrada gratuïta amb reserva prèvia a
www.cerdanyola.cat

Pep Plaza

A les 19 h, Tenors, l’espectacle fi de festa, al
Teatre Ateneu. Una proposta que presenta
les interioritats del món de la lírica i, en
concret, dels tenors. Hi actuen els tenors
Ezequiel Casamada, Miquel Cobos i Albert
Mora. Activitat gratuïta amb reserva prèvia
a www.cerdanyola.cat

Tenors
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Els gegantons Dolça i Mir s’instal·laran a la Biblioteca Central del 29 d’abril fins al 19
de maig. Explicaran a tothom que som de Festa Major, de Roser de Maig 2021 Uns dies
abans, el grup Bambalina anunciarà la festa amb l’obra Jo vaig amb mi. Serà el 25 d’abril
a les 12 h i al Teatre Ateneu. Si hi aneu coneixereu la Sol, una nena molt especial que duu
unes ales i porta ocells al cap.

Dissabte 1 de maig
Us proposem Agegantats, una activitat amb
la col·laboració dels Gegants de la ciutat. A ca
n’Ortadó i amb passis a les 11 i les 12.30 h. A
la tarda, podreu veure Bruna, el musical. Serà
a partir de les 19 h i al Teatre Ateneu quan
coneixerem la Bruna, una nena d’11 anys ha de
fer un treball d’escola sobre la seva àvia. Les
dues activitats són gratuïtes amb reserva prèvia
a www.cerdanyola.cat

Agegantats

Diumenge 2 de maig
Les activitats es faran als Jardins de ca
n’Ortadó. Us oferim uns Contes de Festa
Major i un Taller de pintura de les danses de
la Mediterrània. Hi haurà torns a les 11.30
i 12.30 h. Per participar-hi, cal inscriure’s
prèviament al telèfon 935 804 500,
al mòbil 610 647 343 o al correu
museucanoliver@cerdanyola.cat. Les
activitats les organitzen AFOCER, CRAC i La
Constància amb la col·laboració del Museu
d’Història.
A la tarda el Trio Popetin oferirà l’espectacle
Forofos. Un show de pallassos «forofos»,
apassionats pel circ i la música en directe.
Es faran passis a les 17 i a les 19 h. Activitat
gratuïta amb reserva prèvia
a www.cerdanyola.cat

Dilluns 3 de maig
Els Orelles de Xocolata faran el concert
Avui fem Pop! Una experiència de concert
en directe per a tota la família. A partir de
les 11 h a la ZEM Les Fontetes. Activitat
gratuïta amb reserva prèvia
a www.cerdanyola.cat

Orelles de Xocolata

Dissabte 8 de maig
Es el moment per gaudir del nou espectacle
del Mag Igor, SensatiOHns. El jove artista
cerdanyolenc presenta un espectacle
de màgia còmica amb un toc “cool” que
promet grates sorpreses. Es faran dos
passis, a les 18 i a les 20.15 h i podeu
adquirir les entrades a
www.cerdanyola.cat/teatre o a taquilla el
dia de la funció

Mag Igor

El Mercat Modernista
del Roser de Maig
El Mercat Modernista és una de les activitats puntals de la nostra festa major. La
Cerdanyola del Vallès actual, del segle XXI, enllaça directament amb la vila de les
primeres dècades del segle XX. Una ciutat pagesa i menestral, però també acollidora
d’uns estiuejants de Barcelona que ens connectaren amb l’estètica i l’art del moment.
Algunes cases i les obres d’art exposades a Can Domènech, entre d’altres, són testimonis
d’aquella època.
La màgia del Roser de Maig ens permetrà veure i viure al Mercat Modernista els oficis
dels artesans del segle XX, tastar les seves propostes gastronòmiques, gaudir d’alguns
dels espectacles del moment i moltes coses més. Aquest any i per raons sanitàries, el
Mercat Modernista es farà al Parc del Turonet, amb accés pel Passeig d’Horta. Funcionarà
el divendres 30 d’abril, de 17.30 a 21 h, el dissabte 1 de maig, de 10 a 21 h i el diumenge 2
de maig de 10 a 21 h.
La immersió i el coneixement del
modernisme comptarà aquest any
amb una nova proposta: les Píndoles
modernistes, visites teatralitzades
al patrimoni modernista de la ciutat.
El dissabte 1 de maig es podrà visitar
la Torre Vermella, a les 12 i les 17 h.
El, diumenge 2 de maig i a les 12 h,
serà el torn per conèixer el MAC – Can
Domènech. Per participar-hi caldrà
inscriure’s al MAC – Can Domènech
presencialment o al telèfon 935 914 130
(Places limitades).

