
Fira 
modernista

CarCaixent
10, 11, 12 juny de 2022

Viu l’esplendor 
de la taronja



méliès, el mag del cinema
modernisme & invenció
A la sala Paulino Peris (Sant Llorenç)
Horari: Divendres, (sols vesprada) 
dissabte i diumenge
de 10.30h a 13.30h i de 18.00h a 21.00h 

maQUeta de PLaYmoBiL
Una CiUtat modernista 
de PrinCiPi de seGLe
C. Julià Ribera, 26 (bar el Musical)
A càrrec de Javier Ferrero

treBaLLs en Vidre 
i restaUraCiÓ de moBLes 
i oBJeCtes antiCs
C. Julià Ribera, 26 (bar el Musical)
Horari de 10.00h a 14.00h 
i de 17.00h a 21.00h
Organitza: Associació d’ames 
de casa Tyrius

atiFFeLLs
Des del 7 de juny
Exposició d’aquarel·les 
de Marià Mosquera
Lloc: La Taverna d’Enric (Passeig, 30)

FotoGraFies antiGUes 
amB aLUmnes de 
L’i.e.s. araBista riBera 
Al Magatzem de Ribera durant 
tot el cap de setmana

“modernisme en Un CLiC”
Dissabte 11 i diumenge 12
Vídeos sobre ensenyament, revoltes, 
comerços, Navarro Daràs i cinema 
a la Carcaixent Modernista
Passes continus de 15.00h a 17.00h
Lloc: Teatre «D. Enrique»

exPosiCions VoLUntad
Una PeL·LÍCULa Feta a CarCaixent

Punts d’informació al Magatzem de 
Ribera i al Mercat Modernista 
(Julià Ribera, 38)
Matins: 10.00h a 14.00h 
Vesprades: 17.00h a 21.00h

Progama de 
mà de l’estrena 

de Voluntad a 
Carcaixent, el 29 
de novembre de 

1928 al Teatro 
Moderno

Enguany la Fira Modernista de Carcaixent vol 
retre homenatge a Agustín Caballero, un car-
caixentí artista i emprenedor que, fascinat pel 
cinema, es va atrevir a produir i protagonitzar 
la pel·lícula Voluntad l’any 1928. Com ell mateíx 
va dir al seu moment, pretenia donar a conèixer 
el paisatge i les persones que feien de Carcai-
xent una ciutat dinàmica al voltant del conreu 
de la taronja. Per a aconseguir-ho, va requerir la 
col·laboració del seu poble, que es va implicar 
a la pel·lícula: foren actors i actrius, cediren ob-
jectes, automòbils, espais on poder filmar... Així, 
al film, apareixen llocs que ara per ara, tant de 
temps després, encara reconeixem i mostrem 
orgullosos: el Palau de la Marquesa, l’Hort de 
Sant Vicent, l’Hort de Sant Eusebi... i, especial-
ment, el paisatge de tarongers que ens envolta.

La finalitat que va moure Agustín Caballero 
a fer una pel·lícula és la mateixa que ens mou 
ara a organitzar la Fira Modernista: mostrar el 
nostre poble. I ho fem amb el mateix esperit col-
laboratiu que fa 100 anys va trobar aquell cine-
asta. Una vegada més, els nostres veïns i veïnes 
són actors i actrius, cedeixen objectes, cases i 
espais per a mostrar quin poble som. Esperem 
que ho gaudiu!

Volem agrair la participació de tots els que 
feu possible la Fira Modernista i especialment 
als fills d’Agustín Caballero, que han cedit mate-
rials i informacions 
per a fonamentar 
la proposta d’en-
guany.

Horari punts d’informació



18.00h V Concurs 
d’indumentària modernista
Inscripcions al punt d’infor-
mació del Magatzem de Ri-
bera i prèviament al formu-
lari següent:

https://tuit.cat/nCy4a 

El desplaçament als horts es realitzarà en 
tren turístic.

La venda de tiquets es farà prèviament 
a través de la plataforma on-line www.
instanticket.es a partir del dilluns 6 de juny 
a les 10.00h. Cada persona podrà adquirir 
un màxim de 4 tiquets. 

La durada de la visita i l’aforament són 
diferents per a cada edifici. En cada cas, el 
personal voluntari els donaran aquesta in-

sant eUseBi, sant ViCent, serrateLLa i de L’ermita

noVetat 2022!
no FaCes CUes, reserVa La teUa PLaça

En cas de quedar tiquets disponibles, es 
podran adquirir en el punt d’informació 
del carrer Julià Ribera. El preu serà de 10 € 
persona/ruta. Tots els participants tindran 
un detall modernista de benvinguda.

rUta aLs Horts monUmentaLs

ProGrama

Portes oBertes deL Patrimoni

divendres, 10 de juny

Vols assegurar la teua plaça a les cases 
que es mostraran a les portes obertes i 
no fer cues?
Reserva-la a:
https://entradas.instanticket.es/teatrecar-
caixent/public/janto/
 i t’enduràs un record modernista mos-
trant la teua reserva. Preu 3 €/persona.

formació en l’accés als mateixos, així com 
el temps restant fins el següent torn.

Pots reservar per als passes següents:
Palau de la Marquesa. 
Dissabte i diumenge a les 12:30 
Casa Magraner. 
Dissabte i diumenge a les 18:30
La resta de passes a eixes cases i a altres 
llocs funcionaran com sempre, fent cua a 
la porta dels espais.

Nous acurtaments de link concursos 

 

Indumentària: 

 

https://tuit.cat/nCy4a 

 

 

 

Curtmetratges: 

 

https://tuit.cat/Hxm1m 

 

 

 

Marató fotogràfica: 

 

https://tuit.cat/4Sasl 

 

18.15h L’escola canta cançons infantils 
populars.
Lloc: Magatzem de Ribera
Organitza: CEIP Víctor Oroval

18.30h Concentració d’autoritats i de 
persones vestides de l’època. 
Es rebrà al personatge històric convi-
dat d’aquesta edició: Agustín Caballero.
Recreació d’una escena de la gravació 
de la pel·lícula «Voluntad»
Lloc: Magatzem de Ribera

Carrer deLs oFiCis
Oficis i serveis modernistes durant 
tot el cap de setmana.



10.00h  V marató fotogràfica 
“Carcaixent modernista”.
La inscripció es mantindrà oberta fins 
diumenge a les 20h
Lloc d’inici: Punt d’in-
formació del Magatzem 
de Ribera
També pots fer la teua 
inscripció en: https://tuit.
cat/nCy4a 

10.00h Visita l’Hort de sant Vicent
Imprescindible reservar plaça (per telè-
fon 696 945 121 o en la web www.huer-
toribera.com) 
Preu: 10€ Visita + degustació de suc de 
taronja
Organitza: Hort de Sant Vicent

10.00h a 12.00h ruta als horts 
amb trenet: Hort de l’ermita.
Lloc d’eixida: Av. Germanies 
(front a Correus)

11.00h obertura del mercat modernista.

19.00h Cercavila inaugural
Des del Magatzem de Ribera fins al 
Passeig, amb acompanyament de mú-
sica de banda i dolçaina i tabal.

S’obrirà als visitants el mercat moder-
nista i la Plaça de la Tapa
Col·labora: Lira i Casino Carcaixentí 
S.M.R. i La Murga de les Barraques

19.30h Parlaments inaugurals 
i agraïments per part de les autoritats.
Lloc: Escenari 1916

20.00h Lliurament dels premis del V 
Concurs d’indumentària modernista 
a càrrec de l’Associació Modernistes de 
Carcaixent.

 Lloc: Escenari 1916

20.30h  espectacle musical a càrrec de 
«sa for dixieland» 
Amb qui ens traslladarem als primers 
anys del segle XX i mourem l’esquelet 
amb el millor dixie.

 Lloc: Escenari 1916

22.30h actuació de «Folk a Banda» 
Amb la banda de la Lira i Casino Carcai-
xentí.
Lloc:  Escenari Ciutat

dissaBte, 11 de juny

Nous acurtaments de link concursos 

 

Indumentària: 

 

https://tuit.cat/nCy4a 

 

 

 

Curtmetratges: 

 

https://tuit.cat/Hxm1m 

 

 

 

Marató fotogràfica: 

 

https://tuit.cat/4Sasl 

 

11.00h a 12.00h xafardeig al carrer,
recreació d’una escena quotidiana. 
Passes cada 30 minuts.
Lloc: C. Sant Llorenç, 3 
Organitza:  Catxivatxes

11.00h a 13.00h taller nolla.
Fes el teu mosaic de Nolla. Taller per a 
tota la família. Reserva prèvia al mateix 
lloc del taller fins completar places. (du-
ració 30 min)
Lloc: Passeig
A càrrec de «Arae Patrimonio»

11.00h a 13.00h mort d’un comerciant de 
taronja a Carcaixent. 
Vetlatori. Acompanya a la família en el 
seu dol.
Lloc: Casa Arbona

11.00h a 13.30h Carcaixent, 
un poble de pel·lícula.
S’ha corregut la veu al poble, van a ro-
dar la pel·lícula Voluntad i el càsting es 
farà al Palau. Passes cada 30 minuts
Lloc: Palau de la Marquesa



11.00h a 13.30h temps moderns.
La medicina ha avançat el suficient com 
per a tractar la malaltia anomenada 
«histèria de les dones».  Cada 30 minuts
Lloc: casa Magraner

11.00h a 13.30h Una Habitació amb vistes.
Les aparences enganyen, no et fixes en 
l’aspecte exterior sinó en el ric interior, 
talment com les persones.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Casa Carreres

11.00h a 13.30h Portes obertes 
de patrimoni local. 
Gaudeix d’una visita guiada: Reial Sé-
quia, Asil, Casa Carreres, Casa Arbona, 
Casa Magraner i la Fonda de Sant Llo-
renç. Diversos passes. Visites amb per-
sonatges.

11.00h ruta urbana modernista.
Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

11.30h rUta: HeU Vist aGUstÍn CaBaLLero?
Busquem Agustín Caballero, responsa-
ble de la pel·lícula Voluntad, per a tor-
nar-li uns papers que s’estima. L’heu vist?
Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

11.30h Cercavila deLs oFiCis
A càrrec de l’Associació Cultural «Ami-
gos del Modernismo» d’Alcoi recreant 
oficis de l’època.
Lloc d’inici:  Magatzem de Ribera
Amb la dolçaina i el  tabal de «La Murga 
de les Barraques»

11.30h Canta Canalla.
Actuació musical per a públic familiar. 
Ens contaran com es contagia el ritme 
d’unes cançons eclèctiques o elèctri-
ques, no ho sabem.
Lloc: Escenari 1916

11.30h obertura de la Plaça de la tapa.
12.00h Portes oBertes aL taLLer.

L’Associació Amics del Betlem de Car-
caixent ens convida a participar de la 
seua afició i conèixer com s’elabora un 
betlem de principi a fi.
Lloc: Carrer Sant Antoni, 122

12.00h espectacle teatral 
“La catedral de la taronja”.
Duració 30 minuts
Lloc: Magatzem de Ribera
Organitza: Àgora grup de teatre i Amics 
de la Vieta

12.00h a 13.00h tallers 
artístics, artesanals i de jocs motrius per 
a xicalla. (Amb monitors)
Lloc: Passeig
A càrrec de Fem Escola

12.00h La família sangonera
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

12.00h elaboració d’arrossos 
i les seues tècniques.
A càrrec de Món de Sabors
Lloc: Julià Ribera, 17

12.00h a 14.00h ruta als horts 
amb trenet: Hort de la serratella.
Lloc d’eixida:  Av. Germanies (Correus)

12.30h Visita Hort de sant Vicent
Imprescindible reservar plaça (per telè-
fon 696 945 121 o en la web www.huer-
toribera.com) 
Preu: 10€ Visita + degustació de suc de 
taronja
Organitza: Hort de Sant Vicent

13.30h La família sangonera.
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

15.00h a 17.00h modernisme en un clic.
Lloc: Teatre D. Enrique (Echegaray 19)
Col·labora: Associació Modernistes de 
Carcaixent

17.00h Projecció de 
la pel·lícula «Voluntad» (1928).
Lloc: Teatre D. Enrique (Echegaray 19)
Col·labora: La Filmoteca (ICV)

17.00h ruta urbana modernista.
Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

17.00h obertura del mercat modernista.



17.00h a 19.00h ruta als horts 
amb trenet: Hort de sant Vicent.   
Lloc d’inici: Av. Germanies (Correus)

17.30h a 20.30h Visita al museu de Citresa / 
schweppes / suntory.
Passes continus en grups de 6 perso-
nes.  
Lloc: C/ Emilio Donat, 14

18.00h obertura de la Plaça de la tapa.

18.00h Portes oBertes aL taLLer.
L’Associació Amics del Betlem de Car-
caixent ens convida a participar de la 
seua afició i conèixer com s’elabora un 
betlem de principi a fi.
Lloc: Carrer Sant Antoni, 122

18.00h La família sangonera.
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

18.00h ioga modernista.
A càrrec de «Mi centro yoga»
Lloc: Escenari Ciutat

18.00h rUta: HeU Vist aGUstÍn CaBaLLero?
Busquem Agustín Caballero, responsa-
ble de la pel·lícula Voluntad, per a tor-
nar-li uns papers que s’estima. L’heu vist?
Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

18.00h a 21.00h mort d’un comerciant de 
taronja a Carcaixent. 
Vetlatori. Acompanya a la família en el 
seu dol. Lloc: Casa Arbona

18.00h a 20.30h Portes obertes 
de patrimoni local. 
Gaudeix d’una visita guiada: Reial Sé-
quia, Asil, Casa Carreres, Casa Arbona, 
Casa Magraner i la Fonda de Sant Llo-
renç. Diversos passes. Visites amb per-
sonatges.

18.30h a 20.00h tallers 
artístics, artesanals i de jocs motrius per 
a xicalla. (Amb monitors)
Lloc: Passeig
A càrrec de Fem Escola

18.00h a 20.30h Carcaixent, 
un poble de pel·lícula.
S’ha corregut la veu al poble, van a ro-
dar la pel·lícula Voluntad i el càsting es 
farà al Palau.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Palau de la Marquesa

18.00h a 20.30h temps moderns.
La medicina ha avançat el suficient 
com per a tractar la malaltia anomena-
da «histèria de les dones». 
Passes cada 30 minuts
Lloc: casa Magraner

18.30h a 20.30h Una Habitació amb vistes.
Les aparences enganyen, no et fixes en 
l’aspecte exterior sinó en el ric interior, 
talment com les persones.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Casa Carreres

19.00h espectacle teatral 
“La catedral de la taronja”.
Duració 30 minuts
Lloc: Magatzem de Ribera
Organitza: Àgora grup de teatre i Amics 
de la Vieta

19.00h romances Y CoPLas deL CordeL 
De Samaruc teatre. 
Un cec romancer ens porta històries de 
poble en poble
Durada: 45 minuts
Lloc: Teatre D. Enrique

19.00h Concert itinerant de cant coral.
Lloc: Creu/Julià Ribera - Mercat moder-
nista - Pare Marchena - Passeig
Organitza: Agrupació Coral de Carcaixent

19.00h a 20.00h xafardeig al carrer,
recreació d’una escena quotidiana. 
Passes cada 30 minuts.
Lloc: C. Sant Llorenç, 3 
Organitza:  Catxivatxes

19.00h a 21.00h ruta als horts amb trenet: 
Hort de sant eusebi.
Lloc d’inici: Av. Germanies (a Correus)



19.00h Coneix el parc navarro daràs amb 
la senyorita sacapuntas. (teatralitza-
ció i ruta)
Lloc: Escales principals del parc Navarro 
Daràs. Teatralització al pati de l’escola
Organitza:  Catxivatxes
Col·labora:  CEIP Víctor Oroval

19.30h La rondalla de Carcaixent.
Lloc: Escenari Ciutat

20.00h La família sangonera.
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

21.00h a 22.00h La travessia 
de Carcaixent en tren. 
Passes a les 21.00h i a les 21.30h
Coneix el recorregut històric del trenet 
pel casc urbà.
Lloc: Glorieta de l’estació
Organitza:  Amics de la Vieta
Adquisició d’entrades:  Al punt d’infor-
mació del Magatzem a partir de les 13h
Donatiu: 3 €

23.00h Concert del grup Jazzmatiks.
Versions en jazz de la millor música en 
valencià
Lloc: Escenari 1916

diUmenGe, 12 de juny
10.00h a 12.00h ruta als horts 

amb trenet: Hort de sant Vicent.   
Lloc d’inici: Av. Germanies (Correus)

10.30h Coneix el parc navarro daràs amb 
la senyorita sacapuntas. (teatralitza-
ció i ruta)
Lloc: Escales principals del parc Navarro 
Daràs. Teatralització al pati de l’escola
Organitza:  Catxivatxes
Col·labora:  CEIP Víctor Oroval

11.00h obertura del mercat modernista.
11.00h ruta urbana modernista.

Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

11.00h exhibició de pilota valenciana.
Lloc: Passeig - Baronessa S. Bàrbara
Organitza: Club de Pilota Carcaixent

11.00h Concentració de bicicletes 
antigues i passejada pel poble.
Lloc d’encontre: El Passeig
Organitza: ABICVAL

11.00h  a la Casa arbona, mort d’un co-
merciant de taronja a Carcaixent. 
Soterrar. Acompanya al difunt en el seu 
últim viatge. Recorregut pels carrers 
Sants, Mare de Déu d’Aigües Vives, 
Julià Ribera, Sant Francesc d’Assis, Pas-
seig, Jaume I fins a la Plaça d’Espanya.

11.00h a 13.30h Carcaixent, 
un poble de pel·lícula.
S’ha corregut la veu al poble, van a ro-
dar la pel·lícula «Voluntad» i el càsting 
es farà al Palau.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Palau de la Marquesa

11.00h a 12.00h xafardeig al carrer,
recreació d’una escena quotidiana. 
Passes cada 30 minuts.
Lloc: C. Sant Llorenç, 3 
Organitza:  Catxivatxes

11.00h a 13.30h temps moderns.
La medicina ha avançat el suficient 
com per a tractar la malaltia anomena-
da «histèria de les dones». 
Passes cada 30 minuts
Lloc: casa Magraner

11.30h rUta: HeU Vist aGUstÍn CaBaLLero?
Busquem Agustín Caballero, responsa-
ble de la pel·lícula Voluntad, per a tor-
nar-li uns papers que s’estima. L’heu vist?
Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

11.30h a 13.30h Una Habitació amb vistes.
Les aparences enganyen, no et fixes en 
l’aspecte exterior sinó en el ric interior, 
talment com les persones.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Casa Carreres



11.00h a 13.30h Portes obertes 
de patrimoni local. 
Gaudeix d’una visita guiada: Reial Sé-
quia, Asil, Casa Carreres, Casa Arbona, 
Casa Magraner i la Fonda de Sant Llo-
renç. Diversos passes. 

11.30h obertura de la Plaça de la tapa.

11.30h ruta “arbres centenaris: els 
nostres veïns silenciosos”. 
(duració 90 minuts)
Lloc: Escales del Parc Navarro Daràs

11.30h Visita l’Hort de sant Vicent
Imprescindible reservar plaça (per telè-
fon 696 945 121 o en la web www.huer-
toribera.com) 
Preu: 10€ Visita + degustació de suc de 
taronja
Organitza: Hort de Sant Vicent

11.30h La família sangonera
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

12.00h Portes oBertes aL taLLer.
L’Associació Amics del Betlem de Car-
caixent ens convida a participar de la 
seua afició i conèixer com s’elabora un 
betlem de principi a fi.
Lloc: Carrer Sant Antoni, 122

12.00h espectacle teatral 
“La catedral de la taronja”.
Duració 30 minuts
Lloc: Magatzem de Ribera
Organitza: Àgora grup de teatre i Amics 
de la Vieta

12.00h a 13.00h tallers 
artístics, artesanals i de jocs motrius per 
a xicalla. (Amb monitors)
Lloc: Passeig
A càrrec de Fem Escola

12.00h a 14.00h ruta als horts 
amb trenet: Hort de sant eusebi.   
Lloc d’inici: Av. Germanies (Correus)

12.00h Concert per a públic familiar amb 
«La Factoria de sons».
Lloc: Escenari 1916

12.30h exhibició de bicicletes antigues.
Lloc: Plaça del Convent (Kiosquet)
Organitza: ABICVAL

15.00h a 17.30h modernisme en un clic.
Lloc: Teatre D. Enrique (Echegaray 19)
Col·labora: Associació Modernistes de 
Carcaixent

16.30h. Concert de «destillery»
A la terrassa de La Taverna d’Enric. 
(Passeig, 30)
Folk instrumental, música tradicional 
de finals del s. XIX i principis del s. XX

17.00h obertura del mercat modernista.
17.00h ruta urbana modernista.

Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)

17.00h Llegidores: La ciutat de les dames.
Lloc: Gastro Pub El Café
Organitza: Catxivatxes

17.00h a 19.00h ruta als horts 
amb trenet: Hort de La serrateLLa.   
Lloc d’inici: Av. Germanies (Correus)

17.00h La família sangonera
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

17.30h Projecció dels curtmetratges 
participants en el “iii Festival 
de curtmetratges de 
Carcaixent-modernisme en curt“.
En finalitzar, entrega dels premis
Lloc: Teatre D. Enrique (Echegaray 19)

18.00h obertura de la Plaça de la tapa.

18.00h rUta: HeU Vist aGUstÍn CaBaLLero?
Busquem Agustín Caballero, responsa-
ble de la pel·lícula Voluntad, per a tor-
nar-li uns papers que s’estima. L’heu vist?
Lloc d’inici: Magatzem de Ribera (dura-
ció 90 minuts)



esCenes teatraLs 
itinerants

BUsCa La i

rUta modernista 
VirtUaL

La pots trobar 
a l’APP 

de l’Ajuntament 
de Carcaixent

Recreacions teatrals itinerants als diferents 
edificis de portes obertes. Si te les trobes, 
no dubtes a interactuar amb elles! 

Organitza: Catxivatxes

Les persones identificades amb una esca-
rapel·la amb una I estaran encantades de 
donar-vos informació. Pregunteu-los!

18.00h Portes oBertes aL taLLer.
L’Associació Amics del Betlem de Car-
caixent ens convida a participar de la 
seua afició i conèixer com s’elabora un 
betlem de principi a fi.
Lloc: Carrer Sant Antoni, 122

18.30h a 20.00h tallers 
artístics, artesanals i de jocs motrius per 
a xicalla. (Amb monitors)
Lloc: Passeig
A càrrec de Fem Escola

18.00h a 20.30h Portes obertes 
de patrimoni local. 
Gaudeix d’una visita guiada: Reial Sé-
quia, Asil, Casa Carreres, Casa Arbona, 
Casa Magraner i la Fonda de Sant Llo-
renç. Diversos passes. Visites amb per-
sonatges.

18.30h a 20.30h Carcaixent, 
un poble de pel·lícula.
S’ha corregut la veu al poble, van a ro-
dar la pel·lícula Voluntad i el càsting es 
farà al Palau.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Palau de la Marquesa

18.30h a 20.30h temps moderns.
La medicina ha avançat el suficient 
com per a tractar la malaltia anomena-
da «histèria de les dones». 
Passes cada 30 minuts
Lloc: casa Magraner

18.30h a 20.30h Una Habitació amb vistes.
Les aparences enganyen, no et fixes en 
l’aspecte exterior sinó en el ric interior, 
talment com les persones.
Passes cada 30 minuts
Lloc: Casa Carreres

18.30h espectacle de circ per a tota la 
família: «oníricus».

      Companyia: La troupe Malabó
Lloc:  Escenari 1916

19.00h a 20.00h xafardeig al carrer,
recreació d’una escena quotidiana. 
Passes cada 30 minuts.
Lloc: C. Sant Llorenç, 3 
Organitza:  Catxivatxes

19.00h a 21.00h ruta als horts 
amb trenet: Hort de l’ermita.   
Lloc d’inici: Av. Germanies (Correus)

19.00h La família sangonera
Espectacle itinerant.
Lloc: Mercat modernista

20.00h Concert de Cloenda 
de la Vii Fira modernista. 
A càrrec de la Big Band Lira Carcaixen-
tina i la Banda Simfònica Lira i Casino 
Carcaixentí S.M.R.
Lloc: Escenari Ciutat



Ruta urbana

Portes obertes 
i recreacions

Exposicions

Punts d’informació

Aparcaments

Aparcaments 
diversitat 
funcional

Casc antic

Edificis d’interés

Mercat modernista

Plaça de la tapa Plaça del comerç

Carrer de la pilota

Trajecte antiga Vieta Carrer dels oficis

Ludoteca

Escenari 1916

Lavabos

Escenari Ciutat

Vii Fira 
modernista
CarCaixent
10, 11, 12 juny de 2022



CM

1. Magatzem de Ribera (1903)
Exposició fotografia i recre-
acions

2. Dipòsit de locomotores 
(1854)

Antiga línia Carcaixent-Dénia

3. Ermita de Santa Anna (1897)

4. Asil Mare de Déu 
dels Desemparats (1907)
Portes obertes

5. Casa de Carreres
Portes obertes

6. Penya Esportiva 

7. Antiga Fonda Sant Llorenç 
 Portes obertes

8. Casa de Francesc Pablo 
(1600)

 9. Sala Paulino Peris
Exposició sobre cinema i 
articles modernistes

10. Conservatori 
(Hospital s. xviii)

11. Parròquia de l’Assumpció 
(s. xvi-xx)

12. Casa Magraner
Portes obertes

13. Antic convent 
de les dominiques (s. xvii)

14. Palau de la Marquesa 
de Montortal (s. xviii-xx)
Recreacions 

15. Ajuntament (s. xix)

16. Reial Séquia (1927)
Portes obertes. 

17. El Musical
Maqueta Playmobil
Exposició de vidre i restau-
ració

18. Casa Arbona
Portes obertes. Vetlatori

19. Mercat Municipal (1934)

20. Capella col·legi 
María Inmaculada (1877)

21. Convent dels Franciscans 
(s. xvii)

22. Teatre D. Enrique
Modernisme en un clic

23. Col·legi Navarro Daràs
Recreació

24. Parc Navarro Daràs (1932)
Visita guiada i teatralització

25. Hort de Carreres

26. Església de Sant Antoni 
de Pàdua

27. Casa del barri 
de les Barraques 

 Antic depòsit d’aigua (1916)

28. Barri popular 
de les Barraques

29. Monument als treballadors 
i treballadores ferroviaris

30. Museu Citresa/ Schweppes 
/ Suntory.

Ruta urbana

www.carcaixentmodernista.com

Vii Fira 
modernista
CarCaixent
10, 11, 12 juny de 2022



menJar i BeUre
1. Gastropub el Café

2. El Barrilet

3. Café Plaça Major

4. Tasca el Pitch

5. Ribera

6. Cafeteria Vázquez

7. Urban Burguer

8. Gelateria Picó Galiana

9. Madeira Lounge

10. La Taverna d’Enric

1
2

3

4

5

8

1110
9

12

13

15

7

6

14

11. Tres Peus

12. La Brúixola

13. L’Olivier

14. Xavi Bo

15. Plaça de la tapa

El Barrilet

Xavi Bo

Bon Sabor

Tres peus



La BrUixoLa
Passeig 37
96 243 23 84 – 644 979 550

Entrants per a compartir:
- Amanida de burrata, rúcu-

la i salsa pesto
- Croquellana de carxofa i 

pernil
- Tosta d’escalivada i sardina 

fumada

Plat principal a elegir:
- Bacallà amb samfaina

-Sèpia planxa

-Confit d’ànec a la taronja

-Entrecot amb salsa pebre

Postre i cafe

Preu
 20 € (begudes no incloses)

xaVi Bo PiZZa&roLL
Pare Eugeni, 5
960 656 791

Entrants:
- Arancini amb confitura de 

taronja

- Micuit de foie caramelitzat 
amb pa d’arrop

- Ensalada fresca “car-
capresse” Mozzarella de 
bufala, taronja, pomodo-
rini dorati

Plat principal a elegir:
- Tortelli de carabassa amb 

salsa de boletus i confitu-
ra de taronja

- Pizza Devesana

Postre:
- Pana cotta cointreau

- Cafe i xupito de Narancello

Preu: 20€

restaurant ribera
Julià Ribera, 29
647 839 172

Entrants:
- Croquetes d’amparin 

sobre americana de 
carrancs

- Chuletón de tomaca rosa, 
ventresca, mini panotxa, 
cogombre i ceba morada

- Causa de sèpia amb ma-
ionesa

Plat principal a elegir:
- Galta ibèrica amb salsa 

parís i puré de moniato

- Bacallà al vapor amb mu-
llaoret valencià

Postres:
- Orxata i fartons

Preu: 35 €

menJar i BeUre

menÚs modernistes

rUta deL VermUt
Tapa + vermut  3€

Participants:
Xabi Bo, Pizza & Roll
La Brúixola
El Barrilet
Café Plaça Major
Tasca El Pitch
La Taverna d’Enric
Cafeteria Vázquez

Plaça de la tapa
Tapes i hostaleria 
de Carcaixent

Participants:
Xabi Bo, Pizza & Roll
El Barrilet
Bon Sabor
Tres peus Carcaixent

PLaça deL Comerç 
Comerç i tapes 
de Carcaixent

Tapa + beguda  3,5 €



tasca el Pitch
Marquesa de Montortal, 9
96 243 24 15

Entrants:
- Pa amb tomaca i allioli

- Taula d’ibèrics i formatges 
del país

- Amanida de tomaca del 
Perelló i capellà amb 
olives partides

- Mini caneló de panses i 
formatge blau

Plat principal a elegir:
-Arròs del senyoret

-Paella de secret i boletus

-Bacallà amb allioli gratinat

-Galta de vedella

Postres:
-Crep de xocolata amb 

fruits rojos

-Maduixes amb nata

Tenim menú infantil
Els arrossós són per a taules 
comp letes

Preu:
20€ begudes no incloses

Gelats de xixona 
“Pico Galiana”
Passeig, 10
647 839 172

Menú:
- Copa fira modernista 

“Torronisim”: 1 bola de 
torró especial aniversari 
amb bescuit amb taronja 
mullat de xocolata i dues 
boles més de gelat de tor-
ró de Xixona artesà amb 
trossos de torró, acabada 
amb nata i pols de cacau, 
amb una galeta de neula.

Preu: 7,80 €

UrBan BUrGUer 
100% Brasas
Passeig, 2
962 455 507

Entrants:
- Croquetes de pollastre 

amb confitura cítrica

- Tequeños de formatge 
amb mermelada de 
gerds

- Amanida d’espinacs amb 
nous, tomaquetes cherry, 
formatge de cabra, mos-
tassa mel

Plat principal a elegir:
- Hamburguesa angus amb 

formatge fundit, bacon, 
ceba caramelitzada i salsa 
secreta

- Costellar ibèric bbq amb 
creïlles al forn i pimentó 
torrat

- Rellom al prebre amb 
verdures tempura

- Secret ibèric amb creïlles 
fregides i pimentons 
torrats

Postres:
- Tiramisù

- Iogurt amb mel i nous

- Pastís de xocolata

Preu:
17 € begudes no incloses

el Barrilet
Plaça Miguel Hernández
961 149 570

Entrants (triar-ne 3):
- Tapa individual Barrilet

- Cassoleta d’ous trencats 
amb pernil

- Saltejat de xipirons, allets 
i bolets

- Amanida de pernil d’ànec 
i alvocat

-Sépia a la romana

- Croquetes d’abadejo

- Mousse de foie amb confi-
tura de tomaca

Plat principal a elegir:
- Arròs, peix o carn

Postres i cafés:
- Assortit de postres caso-

lans

Menú infantíl:
- Papes, tires de petxuga, 

burguer amb creilles, 
beguda i gelat

Preu:
20 € begudes no incloses, 
Menú Infantil: 12€

La taVerna d’enriC
El Passeig, nº 30,
961 14 97 50

Entrants

Plats individuals: arrossos, 
carn, peix i alternativa vege-
tariana

Postres replegats 
de la cuina tradicional.

Preu
14,80 € begudes no incloses



madeira Lounge
Passeig, 29
697 670 889

Aperitiu de benvinguda:
- Aigua de València amb 
snacks

Entrants:
- Amanida amb pesto verd

-Pimentons farcits de ragut

- Figatells de sepia

Plat principal a elegir:
- Taco de corder glassejat

- Bacallà gratinat amb allioli 
de taronja

- Wok de tallarins

- Paella d’ànec i foie

- Arròs del senyoret

- Melós de llamàntol

Postres:
- Cruixent amb maduiexs i 
escuma de iogurt

Preu:
23 €  begudes no incloses

tres Peus
Passeig, 27
962 015 902

Entrants per a compartir:
- Amanida de tomaca, toyi-

na, confitat de verdures i 
oli d’anxoves

- Coca de bergina rostida 
amb polp i crema d’es-
pàrregs

- Puré de creïlla i tòfona 
amb blanquet i ou es-
calfat

Plat principal a elegir:

- Bacallà gratinat d’allioli 
de codonyat i xarop de 
pimentó

- Galta de porc a la mel amb 
anís estrellat

- Arròs de sépia amb floricol 
i fenoll

- Arròs d’ànec, amb alls ten-
dres, bolets i carabassa

Postres:
- Dolç de carabassa torrada 

i toffee de caramel

Preu: 18,50 €

restaurant L’olivier
Germanies, 25
654 54 83 38.

Entrants per a compartir:
- Tomaca del Perelló, cavalla 

en escabetx i envinagrats.

- Coca de Titaina.

- Mini pa de cristall amb 
figatell, ceba caramelitza-
da i rúcula.

Plat principal a elegir:
(Els arrossos es faran a taula 
completa, mínim 2 perso-
nes)
- Arròs al forn en caldero

- Rossejat de sèpia bruta, 
calamar i llagostí.

- All i pebre de bacallà i nap

- Pit d’ànec amb sala de 
taronja i creilles al romer.

Postres:
Coca en llanda, gelat de 
torró, cremós de xocolata i 
ametla torrada        

Preu:
25 €  begudes no incloses 



Totes estes activitats no serien possibles sense la col·laboració del voluntariat, de 
les persones propietàries de cases i horts, i de totes estes associacions, col·lectius, 

empreses i entitats. A totes elles, moltes gràcies!

Ens veiem a la 

VIII FIRA MODERNISTA
8, 9 i 10 de juny de 2023

Vols col·laborar? Tens propostes?
firamodernista@carcaixent.es

Carcaixent

MODERNISTES 
DE CARCAIXENT

C A R C A I X E N T

CEIP
NAVARRO 
DARÀS
CARCAIXENT

Agència pera l Foment
de la Innovació Comercial

ra


