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Fira Modernista al mNACTEC
Dissabte 10 i diumenge 11 de maig





Estand del museu

Portes obertes al mNACTEC (de 10 a 19 h)

Dissabte, 10 de maig

Les persones que visiten l’estand del museu rebran 
una invitació per fer una visita guiada especial al 
Vapor Aymerich, Amat i Jover.
Els participants tindran l’oportunitat de caminar 
sobre les voltes.
Places limitades.

19 h
Espectacle teatral “Històries de vida”
Et submergiràs en la vida quotidiana dels obrers i 
les obreres de principis del S. XX.

Diumenge, 11 de maig
 h
11 h
Espectacle teatral “Històries de vida”
Et submergiràs en la vida quotidiana dels obrers i 
les obreres de principis del S. XX.

11.30 h h
“L’amo busca obrers”
 L’amo del Vapor Aymerich, Amat i Jover selecciona 
obrers per a la seva nova fàbrica! 
Visita teatralitzada al vapor Aymerich, Amat i 
Jover.
Lloc de sortida: Pl. d’Enric Granados, Rambla d’Èga-
ra, davant del mercat.

Dissabte, 10 de maig
 
11 h
Gimcana “APP Modernista: Viu la realitat 
augmentada”
Trobada al mNACTEC per descarregar i començar 
la visita amb l’APP de la Realitat augmentada a 
la Terrassa Modernista. Els participants voltaran 
per diferents punts de la ciutat de forma lliure per 
finalitzar a l’estand del mNACTEC. Els 50 primers 
participants que hagin completat el circuit rebran 
un regal.
 
16 h
Visita a l’edifici
Només per a visitants de l’estand que hagin acon-
seguit tiquet.

Visites teatralitzades gratuïtes al mNACTEC, amb 
aforament limitat a 40 persones. Sessions  a les 
hores següents:
 
12, 13, 17 i 18 h
Visita a la fàbrica Aymerich, Amat i Jover

Diumenge, 11 de maig
 
Visites teatralitzades gratuïtes al mNACTEC, amb 
aforament limitat a 40 persones.
Sessions a les hores següents:

12 h
Demostracions de màquines
a diferents punts del museu

13 h
Visita a la fàbrica Aymerich, Amat i Jover
 
20.30 h
Acte de clausura de la Fira
Modernista
Amb l’espectacle de teatre i dansa “Trama” al pati 
del mNACTEC, a càrrec de l’Esbart Egarenc.
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Horari:
Dt. a dv., de 10 a 19 h
Ds., dg. i festius, de 10 a 14.30 h


