
Programa d’activitats 
a Sant Fruitós de Bages 

 
Commemoració del 150è aniversari del 

naixement del pintor Ramon Casas 

UN DIA A LA VIDA DE RAMON CASAS 
VISITA MODERNISTA 
 
Un recorregut que ens transporta a l’estiu de 1924 tot travessant les 
estances del sobreclaustre que el pintor Ramon Casas i la seva família 
van convertir en residència d’estiueig. Música, llum, imatges, olors... 
ens guien a través dels salons i habitacions per viure una experiència 
plena de suggestió i sensibilitat.  
 
Durada de la visita: 
– 45 minuts. 

Dies: 
– De dimarts a diumenge. Consulteu els horaris trucant al 93 875 94 01 o 
escrivint a info@monstbenet.com. Es recomana reserva prèvia. 

Accessibilitat: 
– Recorregut accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  
– Tenim a la disposició dels visitants dues cadires de rodes. 
 
 
 
 
 
Col.laboren: 
 
Escola Monsenyor Gibert 
Escola Pla del Puig 
Escola Paidos 
Institut Gerbert d’Aurillac 



Durant tot el mes de novembre, a l’Escola Monsenyor Gibert, a l’Escola 
Pla del Puig, a l’Escola Paidos i a l’Institut Gerbert d’Aurillac 
TALLERS PLÀSTICS SOBRE L’OBRA DE RAMON CASAS 
Reproducció d’obres del pintor Ramon Casas i tallers d’interpretació de la 
seva obra. 
 
 
Del 2 de novembre a 17 de desembre, a la Biblioteca Municipal 
EXPOSICIÓ I MOSTRA DE RECURSOS SOBRE RAMON CASAS I 
LA PINTURA  
Amb material cedit pel Museu de Sant Fruitós. 
 
 
Dimecres 23 de novembre a les 18 h., a la Biblioteca Municipal 
TALLER INFANTIL D’OMBRES XINESES  
Creació de 3 figures amb cartolina, prenent com a model les que va crear 
Ramon Casas. Projecció de les ombres en acabar. 
Amb inscripció prèvia.  
 
 
Del 28 de novembre al 3 de desembre, a la Biblioteca Municipal 
REINTERPRETACIÓ LLIURE D’UN QUADRE DE RAMON CASAS. 
Amb la col·laboració de l’il·lustrador Joan Romero.  
Pintem entre tots un quadre de l’artista. 
Material a càrrec de la biblioteca.  

Dimecres 30 de novembre, a les 18 h. , a la Biblioteca Municipal 
TALLER D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  
Taller de creació artística adreçat a infants d’1 a 5 anys, per tal d'experi-
mentar lliurement amb la pintura a partir d’una projecció sorpresa del Mo-
nestir de Sant Benet. Amb inscripció prèvia. 
 
 
Divendres 2 de desembre, a les 11:20 h., a la Biblioteca Municipal 
XERRADA - “COM SABER LLEGIR UN QUADRE, A TRAVÉS DE 
LES OBRES DE RAMON CASAS”. 
A càrrec d’Isabel Coll, historiadora de l’art. 
Xerrada adreçada als alumnes de l’Institut Gerbert d’Aurillac. 
 
 
Divendres 2 de desembre, a les 19 h., a la Biblioteca Municipal 
XERRADA - “JÚLIA, EL DESIG”. 
A càrrec d’Isabel Coll, historiadora de l’art. 
Xerrada sobre la trajectòria de Ramon Casas, els seus Mestres i els seus 
gustos, explicades a través de les obres pintades a Júlia Peraire. 
 
 
Divendres 16 de desembre, a les 10 h., a la Plaça Pintor Casas 
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS REALITZATS ALS CENTRES 
EDUCATIUS SOBRE L’OBRA DE RAMON CASAS 
Descoberta d’una placa commemorativa del 150è aniversari del 
naixement del pintor Ramon Casas. 
Programa especial Any Casas en directe de Radio Sant Fruitós 
Participació de personalitats relacionades amb l’any Casas i entrevistes 
amb els alumnes que han participat en el projecte.  


