CARCAIXENT:
TARONGES I MODERNISME
Carcaixent es va convertir a la fi del
segle XIX i principis del XX en
el principal nucli productor i
comercialitzador de taronja. Des de la
nostra ciutat es nodrien els principals
mercats d’Anglaterra, França i Alemanya,
en un flux bidireccional que ens portava
les noves idees nascudes a Europa.
D’aquell període conservem un
paisatge únic i una gran quantitat
d’edificis sorgits al recer de l’esplendor
de la taronja en l’estil del moment: el
modernisme.
Actualment, la societat carcaixentina
està treballant intensament per a posar
en valor i recuperar este patrimoni
que encara es conserva: horts, cases,
magatzems, urbanisme, paisatge i la
memòria viva de generacions que han
viscut per i per a la taronja. En esta
línia s’emmarca la Fira Modernista de
Carcaixent.

Objectiu: posar en
valor el patrimoni
vinculat a la taronja
en la seua època
d’esplendor: finals
del segle XIX
i principis del XX.

FIRA MODERNISTA DE CARCAIXENT:
DESCOBRINT UN SECRET
La Fira Modernista de Carcaixent va
nàixer en 2016 dins de la celebració del
centenari de la concessió del títol de
ciutat a Carcaixent.
És una iniciativa de caràcter transversal
i esperit ciutadà, duta a terme per més
de trenta associacions i col·lectius locals i
liderada per l’Ajuntament de Carcaixent,
amb la implicació de les regidories de
Turisme, Comerç, Consum, Joventut i
Cultura.
Té el clar objectiu de contribuir a la
promoció econòmica de la ciutat i,
especialment, dels sectors comercials
i de restauració, a través de la projecció
exterior d’una oferta interessant i única
en el nostre context, basada en el nostre
patrimoni.
L’Ajuntament de Carcaixent assumix
l’organització de l’esdeveniment amb
la complicitat i la participació de
pràcticament la totalitat dels sectors
de la ciutat. Entitats culturals, socials,
associacions de tot tipus, institucions i
empreses se sumen amb entusiasme a la
proposta des del seu mateix inici.

És una iniciativa de
caràcter transversal i
esperit ciutadà, duta
a terme per més de
trenta associacions
i col·lectius locals
i liderada per
l’Ajuntament de
Carcaixent.

