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SANT JOAN DESPÍ
Dissabte 16 i diumenge 17 de marc de 2019

Placa de Catalunya i carrers del Bon Viatge i Torrent d’en Negre
Un viatge en el temps ple d’activitats!

 TOTHOM
 VESTIT MODERNISTA!
Diumenge 17 a les 12 h 
Us convidem a venir a la fira vestits de 
l’època modernista. A les 12 h farem 
una trobada amb les persones que 
portin guarniments modernistes 
(barrets, mocadors…) per passejar per 
la fira acompanyats pels personatges 
caracteritzats de Jujol i Engràcia.

 JORNADES DE PORTES 
 OBERTES A CAN NEGRE
Dies 16 i 17 de març de 10.30 a 14 h i de 
17 a 21 h
Visites guiades a Can Negre
• Dia 16 de març a les 11 h  i 18 h
• Dia 17 de març a les 18 h
Visites guiades Itinerari Jujol
• Dia 17 de març a les 10.30 h i a les 12 h 

PER A LES VISITES GUIADES,
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
Al telèfon 93 373 73 63 o al correu 
electrònic cannegre@sjdespi.net

 QUINTO TAPA
El producte fresc del Parc Agrari serà 
protagonista a més de 20 bars i 
restaurants de la ciutat

Fins al 24 de març se celebra el Quinto 
Tapa Sant Joan Despí – Km0, impulsat 
per l’Ajuntament i l’Associació de 
Gastronomia i Turisme. Diferents bars i 
restaurants de la ciutat oferiran 
productes de proximitat del Parc Agrari.

Durant la ruta és podrà degustar la 
tapa Km0 (3,5 €) i la tapa de la casa
(3 €) amb un quinto de cervesa (es pot 
substituir per un refresc o una aigua) a 
Amybar Taperia, Beu i pica, Ca l’Adán, 
Can Nanclares, Danielo’s, El Rancho, 
l’Ou com balla, La Terrasseta de Sant 
Joan, Malibú Cafeteria, Massano, 
Menjateca, Octubre, Ohana, PJ 
Belmonte, Gran Via, Sarandonga i 
U-Nico. 

Més informació a sjdespi.cat i 
quintotapa.cat



 MERCAT D’ARTESANS
Carrer Torrent d’en Negre i
plaça de Catalunya
Dissabte 16 d’11 a 21 h i
diumenge 17 d’11 a 20.30 h 
 
 ESPAI DE JOCS  
Al carrer del Bon Viatge (zona de vianants)

JOCS DE FUSTA GEGANTS 
Dissabte i diumenge, d’11.30 a 13.30 h i 
de 17 a 20.30 h
Jocs artesanals tradicionals: 4 en ratlla, 
menja boles, tir d’anelles, pesca, enigma, 
taula de pius, tir de boles, jocs d’enginy, 
trencaclosques, construccions...

JOCS DE CUCANYA
Dissabte i diumenge de 18 a 18.30 h
Jocs tradicionals per passar-ho d’allò 
més bé: menjar poma penjada d’un fil 
sense mans, trencar l’olla, la corda…

 TALLER D’OFICIS ANTICS
Plaça Catalunya
Dissabte i diumenge d’11.30 a 14 i
de 17 a 20.30 h
Espai tèxtil: teixirem un xal per als 
gegants de Sant Joan Despí, taller del 
terrissaire, taller de pintura, 
demostració del ferrer…
 

fira modernista 2019  LA PIANOLA D’EN PEP    
Plaça de Catalunya
Diumenge d’11 a 14 h a la plaça de 
Catalunya
La investigació d’en Pep ha recuperat la 
pianola de principis del segle XX per 
poder mostrar-nos com escoltaven 
música i ballaven en aquella època.

 ACTUACIONS 
Dissabte i diumenge, per tot el recinte
• Cercavila musical (11.30 h)
  amb el grup Xarop de Canya i amb 

l’home anunci
• Rondallaire (12 h)
• La roda de la fortuna (12.30 h)
• Rondallaire (13 h)  
• Cercavila musical (13.30 h)
 amb l’Engràcia i en Josep M. Jujol
• Cercavila musical a pedals (17 h)
 amb tàndem i bicicleta antiga
• Rondallaire (17.30 h)  
• La roda de la fortuna  
• la dama del paraigua (19 h)
• Rondallaire (19.15 h)  
• Cercavila musical final de fira (20 h)

 PLANTADA DELS GEGANTS
 JUJOL I CREACIÓ 
Davant de Can Negre 
Dissabte i diumenge en horari de fira 
A les 18 h es realitzarà l’entrega del xal 
realitzat pels infants al taller tèxtil.

 PHOTOCALL
Dins del recinte de Can Negre us 
podreu fer fotografies amb els vostres 
guarniments modernistes.
A càrrec del Consell d’Infants de Sant 
Joan Despí.

Plaça de Catalunya i carrers del Bon Viatge i Torrent d’en Negre
Dissabte 16 de març d’11 a 21 h i diumenge 17 de març d’11 a 20.30 h

Sant Joan Despí viurà un cap de setmana modernista ple d’activitats
lúdiques relacionades amb aquest moviment artístic tan arrelat a la ciutat:

D E  J U J O L
EXPOSICIÓ CENTRE JUJOL-CAN NEGRE

Fins al dia 28 d’abril de 2019

L’arquitecte JVJOL des de la seva infància fou un excel·lent dibuixant, i va adquirir 
una gran seguretat en el traç.

Als 21 anys (1900) va visitar Sant Joan Despí i ens va deixar algun dibuix; les
visites es van repetir posteriorment, fet que va augmentar en noves aportacions
gràfiques.

Al llarg de la seva vida professional trobem vistosos projectes d’esgrafiats i
vidrieres de línia vigorosa i harmònica, com són els dibuixos que mostra aquesta 
exposició, on es presenta el primer, del 1906 i el darrer, del 1949, precisament l’any 
que va morir, i on veiem la mateixa qualitat i força. 
Entre els seleccionats trobem un esgrafiat de Casa Po Cardona i un gravat per al 
vidre de Can Negre, ambdós de Sant Joan Despí. 

L’ARXIV JVJOL, que guarda, estudia i propaga l’obra de l’arquitecte, se suma al 140 
aniversari del naixement, organitzat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i 
presenta aquests dibuixos originals.

EXPOSICIÓ
GRANS
DIBUIXOSJvjol


