
Entrada gratuïta al 
MUSEU DEL CAU FERRAT 

amb el tiquet del menú
Vàlid fins al 13 de juny de 2021

90è aniversari de la mort de
SANTIAGO RUSIÑOL

Diumenge 13 de juny de 2021. Sitges
Gastronomia · Ruta literària · Rams de flors · Sortida Cultural · Teatre

90è aniversari de la mort de90è aniversari de la mort de

AGENDA 
RAMS DE FLORS VIRTUALS EN HONOR 
A SANTIAGO RUSIÑOL
Del 7 al 13 de juny
Xarxes dels Museus de Sitges

Participa amb una fotografia d’un ram i 
una dedicatòria a l’artista.

EXPOSICIÓ: 
"SANTIAGO RUSIÑOL. 1861/1931
Vitrines de la biblioteca Santiago Rusiñol

Del 7 al 30 de juny
Biblioteca Santiago Rusiñol. Plaça de l'Ajuntament, 13. Sitges

L'any 2021 es commemora el 160è aniversari del naixement de 
Santiago Rusiñol, i el 90è de la seva mort, el dia 13 de juny.
Aquesta mostra de llibres i documents és una selecció del fons 
de la biblioteca, que ens acosten a l'obra i la vida d'aquest 
important escriptor, pintor, dramaturg, i artista polifacètic, 
que va donar nom a la biblioteca des de la seva inauguració, el 14 
de juny de 1936.

SORTIDA CULTURAL AL 
CEMENTIRI DE MONTJUÏC
Divendres 11 de juny a les 11 h 
(sortida des de l’estació de Renfe de Sitges a les 9h)

Ofrena de flors al panteó de Santiago Rusiñol i visita guiada al 
patrimoni artístic i històric del cementiri de Montjuïc.
Aforament limitat. Reserves a 93 894 03 64 Ext. 1
Visita guiada gratuïta. No inclou desplaçament.

VISITA LITERÀRIA AL CAU FERRAT
Dissabte 12 de juny a les 18 h
Museu del Cau Ferrat. Carrer de Fonollar, s/n. Sitges 
Aforament limitat. Entrada gratuïta
Reserva pel web

PORTES OBERTES AMB 
MÚSICA AL CAU FERRAT
Diumenge 13 de juny, de 10 h a 18 h 
Museu del Cau Ferrat. Carrer de Fonollar, s/n. Sitges 

Amb música ambiental dels compositors modernistes (Isaac Albéniz; 
Enric Granados; Enric Morera i Eduard Toldrà)

OBRES DE SANTIAGO 
RUSIÑOL PEL MÓN
Dissabte 12  i diumenge 13 de juny
Sala d’audiovisuals del Museu del Cau Ferrat i a les xarxes socials

Documental sobre les obres de Santiago Rusiñol. 
Diferents museus i centres d’art nacionals i internacionals ens 
expliquen les obres que custodien de Santiago Rusiñol.

OFRENA FLORAL 90è ANIVERSARI 
DE LA MORT DE SANTIAGO RUSIÑOL
Diumenge 13 de juny, a les 12 h
Jardinet Monument a Santiago Rusiñol. 
Port Alegre. Sitges

Convidem a l’Associació de les Sres. del Ram de tot l’any a col·laborar 
amb un clavell en aquesta ofrena.

EL BON POLICIA. 
UNA COMÈDIA DE SANTIAGO RUSIÑOL
Diumenge 13 de juny, a les 18 h
Racó de la Calma. Sitges

Interpretat per Ricard Farré i Arnau Puig sota la companyia El Maldà.
Aforament limitat. Compra l’entrada a www.museusdesitges.cat

SABIES QUE...?
Descobrir curiositats del llegat de Santiago Rusiñol i la 
seva empremta a Catalunya.
Xarxes dels Museus de Sitges

RUTA 
MODERNISTA
GASTRONÒMICA
Reviure amb els 5 sentits
Sitges, del 4  al 13 de juny de 2021

BAR RUSIÑOL
Major, 33 (Sitges) // Tel. 658 18 24 05
www.barrusinolsitges.com
Horari: de dj. a ds. de 18 a 22.30 h

Vivir ilusionados  45 €
(Referència: «Déjame vivir ilusionado que, para lo que dura la vida, más vale 
engañarnos seriamente y no andar en controversias››, de Santiago Rusiñol).

Assortit de formatges, embotits i paté, amanida verda amb 
gorgonzola i vinagreta de nous, sopa freda de meló amb menta, 
salmó amb salsa de mantega i llimona, milfulls de crema i 
maduixes. Còctel Green Fairy, copa de cava i  vi
Surtido de quesos, embutidos y paté, ensalada verde con 
gorgonzola y vinagreta de nueces, sopa fría de melón con menta, 
salmón con salsa de mantequilla y limón, hojaldre con crema y 
fresas. Cóctel Green Fairy, copa de cava y  vino

LA NANSA  
Carreta, 24 (Sitges) // Tel. 93 894 1927
www.restaurantlanansa.com
Horari: de dg. a dj. de 13.30 a 15.30 h

dv. i ds. de 13.30 a 15.30 h i de 20.30 a 22.30 h

Flors de carbassó "Morfeo"  14,50 €
(Referència: "La morfina", de Santiago Rusiñol)

Flors de carabassó farcides de brandada de bacallà 
i la seva "dosis" injectable
Flores de calabacín rellenas de brandada de bacalao
 y su "dosis" inyectable

LA SALSETA
Sant Pau, 33 (Sitges) // Tel. 93 811 0419
www.lasalseta.com
Horari: dt. i dg. de 13.15 a 15.30 h 

de dc. a ds. de 13.15 a 15.30 h. i de 20 a 22.30 h.

Reinterpretacions de plats que es feien a 
Can Carcolse o la Fonda Subur, 
(Referència: llocs on menjaven els visitants de Sitges en l’època modernista)

Pollastre farcit amb botifarres i pomes 17 €
Pollo relleno de salchichas y manzanas
Arròs de congre, llagostins i safrà 18,50 €
Arroz de congrio, langostinos y azafrán
Bescuit glacé amb vainilla 7 €
Bizcocho glasé con vainilla  

MARENOSTRUM
Passeig de la Ribera, 60-62 (Sitges)  // Tel. 93 894 3393
www.restaurantmarenostrum.com
Horari: de dg. a dj. de 13 a 16 h

dv. i ds. de 13 a 16 h i de 20 a 22 h 

Menú Noucentista 45 €
(Referència: Entrant basat en la cuina catalana tradicional i els colors dels 
vitralls del modernisme, i segon plat d'estil francès de l'època)

Mosaic de bacallà amb escalivada i olivada negra,
corball al fonoll i pastisseria de la casa.
Aigües minerals i vi l'Hectàrea (xarel·lo jove del Penedès)
Mosaico de bacalao con escalivada y olivada negra, 
corvina al hinojo y pastelería de la casa.
Aguas minerales y vino l'Hectàrea (xarel·lo joven del Penedès)

PIC NIC
Passeig Marítim, s/n. (Sitges) // Tel. 938 110 040
www.restaurantpicnic.com
Horari: de dl. a dg. 13 a 16 h 

“Restaurante Cafè Suizo” 19 €
(Referència: Plat extret de la carta del “Restaurante Cafè Suizo “ de la Plaça 
Real de Barcelona, on anaven els modernistes més aviat adinerats com ara en 
Ramon Casas i Santiago Rusiñol, i que era del nostre avi Miquel Matas i Jorba)

Bacallà amb vermut i cloïsses  
Bacalao con vermut y almejas

JARDINS DE BEYROUTH
(H.Sitges Royal Rooms)
Francesc Gumà, 17  (Sitges)  // Tel. 93 811 15 15
www.sitgesroyalrooms.com
Horari: dv. de 13 a 15. 30 i de 20 a 23 h. Dg. de 13 a 16 h

Cigales i formigues 25 €
(Referència: d’aquestes obres de teatre) 

Canelons de verdures, rap a l'all cremat, 
crema catalana al Chantilly
Canelones de verduras, rape al ajo quemado, 
crema catalana al Chantilly

ACQUA
Passeig Marítim, 92-94 (Sitges) // Tel. 938 949 718
www.restauranteacqua.com
Horari: de dl. a ds. de 13 a 16 h i de 20 a 23 h. Dg. de 13 a 16 h

Una romanza... música gastronòmica 17,70 €

Escamarlans gratinats amb salseta de safrà, 
llit de ruca i llavors de sèsam
Cigalas gratinadas con salsa de azafrán, 
cama de rúcula y semillas de sésamo

museusdesitges.cat
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