
 

 

 

 

 

 

Servei educatiu a les exposicions del Centre Cultural el Casino 2019-2020 

 

 

Al llarg del proper curs escolar, el Centre Cultural el Casino us ofereix diverses activitats 

relacionades amb les principals exposicions que acull. Són propostes que s'adrecen a tots els 

nivells educatius i que es poden adaptar als interessos de cada grup. Amb aquestes activitats els 

alumnes podran experimentar amb l’art i el pensament. 

 

Per aconseguir els objectius proposats comptem amb el reforç de diferents recursos, segons 

l’activitat. I per a cada exposició us oferim també un dossier pedagògic adreçat als professorat 

amb informacions i dades per preparar la visita si la feu sense un els nostres educadors o bé per 

treballar-la a l'aula abans i després de visitar-la. 

 

Les activitats que us oferim són visites dinamitzades i tallers entorn les exposicions temporals del 

Centre Cultural el Casino: unes activitats participatives, que estimulin l'observació i la reflexió, 

amb alguna proposta pràctica d'investigació. I també us oferim la possibilitat de visitar-les 

lliurement sense seguir l'activitat programada.  
 

Del detall concret de l'activitat dissenyada per a cada exposició us n'anirem informant a mesura 

que s'apropin les dates de realització, per ara us podem avançar la programació per tal que la 

pugueu tenir en compte. 

 

 

 

ALFRED FIGUERAS. 120 ANIVERSARI 
Del 29 d'agost al 27d'octubre de 2019 
 
El pintor Alfred Figueras va néixer a Sant Fruitós de Bages fa 120 anys. Aquesta exposició ens vol 

portar a entendre i gaudir de la seva obra.  

 

Es tracta d’un recull de la seva pintura, una obra internacional, que ens permet veure 

representades les diverses etapes de la seva trajectòria artística: des dels dibuixos de l’època 

d’estudiant de Belles Arts a Barcelona fins a les últimes obres; alhora les diferents disciplines que 

va utilitzar: pintura, aquarel·la, dibuix i gravat. 

 

En el seu conjunt observarem una evolució estilística homogènia i molt coherent amb els pintors 

que va admirar. La seva passió per Cézanne, per exemple, es fa palesa en les seves obres.  

 
Servei educatiu: del 23 de setembre al 25 d'octubre 
 
 

Per determinar (per qüestions alienes al Centre Cultural ens han cancel·lat l’exposició prevista) 
Probablement oferirem una exposició sobre art urbà (pintura mural, grafitti) 
Del 17 de novembre de 2018 al 6 de gener de 2019 
 

 
 

 



 

INGRID RODEWALD. CIUTAT I CAMP  
Del 18 de gener A L’1 de març de 220 
 
Les ciutats s’expandeixen fins a tocar els camps de conreu. És un fenomen que trobem en molts 

països i que convida a la reflexió sobre com es configura el món en què vivim. 

Perquè en aquests llocs, punt de trobada de dos tipus de paisatge dissenyats per l’ésser humà, hi 

veiem reflectits tant l’anhel de natura com l’anhel d’urbanitat. Ingrid Rodewald mostra a la seva 

exposició com n’és de bonic, i alhora fràgil, el procés de creació del món que habitem. 

Aquesta artista alemanya viu a Estrasburg i des de fa anys visita regularment Catalunya. En els 

seus collages i objectes treballa el tema del cuita i paisatge amb mitjans contemporanis. De 

fragments de panells que s’utilitzen per a la publicitat exterior sorgeixen imatges que confonen 

realitat i record. 

En les imatges interiors hi trobem vegetació i natura. La percepció de l’entorn real és l’origen d’un 

viatge poètic cap a una realitat pròpia. Abstracció i realitat -construcció, reconstrucció i 

deconstrucció- es van alternant. Els collages transmeten serenor, però les esquerdes i els 

trencaments que trobem en les composicions harmòniques ens suggereixen un idilli enganyós. 

Altrament les obres recorden pintures de paisatge o fotogrames de pellícules. L’ésser humà hi és 

absent, però les seves petjades són recognoscibles en el paisatge, en ciutats, murs, camps i horts. 

Les imatges dels nostres paisatges urbans i rurals són una invitació a percebre l’entorn d’una 

forma més precisa. De tal manera que, partint d’observacions externes, arribem a (re)descobrir 

records i símbols propis. 

Servei educatiu del 21 de gener a l’1 de març de 2019 
 
 
PER QUÈ? CARME SOLÉ VENDRELL 
Del 27de març al 17 de maig de 2020 
 

Carme Solé Vendrell és una dibuixant i il·lustradora. L’exposició “Per què? Carme Solé Vendrell”, 

organitzada per la Generalitat de Catalunya, explica el seu recorregut com a persona i artista, i 

descobreix l’entrellat de l’ofici de la il·lustració a través dels seus dibuixos, mostrant com són els 

personatges de les històries, com vesteixen, què fan, què senten, on són... tot allò que fa que llegir 

un llibre narratiu il·lustrat sigui com assistir a una representació teatral. 

L’exposició es planteja a partir d’un guió i textos de l’experta en literatura infantil Teresa Duran i 

de Carme Solé Vendrell, amb l’assessorament del cantautor i escriptor Jaume Escala. 

Carme Solé Vendrell va néixer a Barcelona el 1944, i va estudiar pintura a l’Escola Massana de 

Barcelona. Ha il·lustrat més de 800 llibres, alguns amb textos propis, d’ençà de l’edició del primer 

llibre el 1968, amb un estil i una marca molt concrets, amb una aposta per la creació artística 

vinculada a la capacitat de commoure i sacsejar les consciències en un món convuls i injust. 

 
Servei educatiu del 30 de març al 17 de maig de 2020 
 
 
Altres exposicons 
Al llarg de l’any també està prevista, pel mes de març, una exposició que combini poesia i art, amb 

motiu del Dia Internacional de la Poesia (2 1de març). Així com també una sobre els inicis del 

futbol femení a Manresa fa cinquanta anys, o una altra entorn el part. 

 

D’aquestes exposicions, i d’altres que estem acabant de concretar, us en podrem anar informant al 

llarg del curs. 

 



 

Informacions generals 
El preu de les visites, amb educador del Centre Cultural, són en algunes ocasions gratuïtes i 

d’altres al preu d'1 € per alumne.  Les visites sense educador, conduïdes pels propis professors, no 

tenen cap cost.  

 

Els horaris de visita són sempre concertats, i en horari lectiu. 

 

Per a més informació d’aquestes activitats podeu contactar amb el Centre Cultural el Casino al 

telèfon 93 872 01 71 o a l’adreça centrecultural@ajmanresa.cat 

 

 

Esperem que aquesta oferta sigui del vostre interès i pugui ser útil a les vostres programacions.  

 

Bon curs 2019-2020! 

 

 

 

 

Maria Camp 

Coordinadora d'activitats 

 

Centre Cultural el Casino 

Pg. Pere III. 27, baixos 

08242 Manresa 

93 872 01 71 
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