Món Sant Benet és un projecte cultural, turístic
i de lleure d’una gran singularitat. Un conjunt únic,
on trobareu un monestir medieval a escassos metres
d’un innovador centre internacional de recerca
en cuina, tot en un entorn natural incomparable.
Innovadores visites guiades al monestir, una oferta
gastronòmica variada i d’alta qualitat, visites i activitats a la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència)...
Món Sant Benet fusiona l’art medieval, la natura i la
gastronomia per crear una proposta d’oci i cultura
atractiva i pensada per a tots els públics.

Món St Benet és un
conjunt integrat per:
En primer lloc, el magnífic monestir de Sant
Benet de Bages, que després d’una espectacular restauració s’ha convertit en un espai museïtzat que permet fer un recorregut
històric i emocional pels seus espais més
representatius i reviure’n el passat medieval.
La Fundació Alícia, Alimentació i Ciència,
representa un altre dels eixos de Món Sant
Benet. És un centre de recerca dedicat a la
innovació tecnològica en cuina, a la promoció dels bons hàbits alimentaris i a la difusió
del patrimoni agroalimentari i gastronòmic.
A més, Món Sant Benet compta amb tots
els serveis necessaris per complementar l’oferta tant d’oci i com de negoci. Un
centre de congressos i convencions en un
espai immillorable, una proposta gastronòmica de referència amb tres restaurants
diferents i un suggerent allotjament amb
l’Hotel Món 4****.
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Les propostes de Món St Benet

Visites guiades al monestir
Es realitzen dos itineraris diferents,
que ens permeten descobrir l’empremta
que la història ha deixat al llarg de
1.000 anys, des de l’alta edat mitjana fins
al modernisme, en aquest indret únic.

Mil anys de sensacions
(visita medieval)
A través d’un muntatge museogràfic us
convidem a fer una immersió en la vida
d’un monestir on les veus, els sorolls del
dia a dia i les imatges del passat afloren
entre les parets mil·lenàries convertint
aquesta visita en una experiència singular.
Un recorregut pels espais més emblemàtics del monestir; l’església, el claustre, el
celler i les cel·les de la galeria de Montserrat que ens permetrà posar-nos a la pell
dels habitants del monestir.

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.
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Del campanar estant
(complement de les visites al monestir)

Descobrim el monestir en família
(per a menors de 12 anys)

Pujar les escales del campanar, descobrir-ne l’antic accés romànic, sentir el batall
de les campanes a tocar, i des d’allà contemplar el monestir i el seu voltant com mai
l’heu vist. Aquesta és l’experiència que us
proposem per arrodonir i fer més especial
la vostra visita.

Ens endinsarem en el monestir medieval
acompanyats d’un guia que ens en
descobrirà tots els seus racons i les
històries que s’hi amaguen. És una
activitat pensada especialment per a
tota la família on petits i grans podran
gaudir de la màgia del muntatge museogràfic i també d’unes explicacions
a la seva mida.

“Cuinar, menjar, viure”
visita a la Fundació alícia
La Fundació Alícia és una proposta de
recerca científica i gastronòmica, única
en el món i ubicada al conjunt de Món
Sant Benet. Un centre amb vocació social i obert a tothom per promoure la bona
alimentació.
Com ens agrada menjar! Les verdures
de l’hort, els gelats a l’estiu, l’aperitiu del
diumenge...per nosaltres menjar ja no és
una simple qüestió de supervivència, és
també un plaer i des de la Fundació Alícia es treballa perquè tots mengem millor
i poder gaudir d’aquests petits plaers de
la vida. Però mengem de la millor manera
possible? Per què ens agraden més uns
aliments que uns altres? Sempre hem
menjat el mateix?
Us convidem a resoldre alguns “perquès”
de la nostra alimentació quotidiana a través de senzilles receptes demostratives,
en una visita on aprendrem com millorar
la relació de les persones amb nosaltres
mateixes i amb el nostre entorn, sempre
utilitzant una eina meravellosa: la cuina.

Visita guiada a l’Hort
d’aprendre
Els Horts de Sant Benet són un projecte que recupera múltiples varietats
d’hortalisses i fruites que cultivaven els
nostres avis i que avui encara perduren.
Amb aquesta visita farem un viatge als
orígens de la nostra cuina.
Visita subjecta a les condicions meteorològiques.
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Tallers familiars
Cada cap de setmana disposem de
diferents tallers familiars que permeten que pares i fills pugueu participar en una activitat conjunta. L’oferta de tallers és un tast dels àmbits
en què treballa el Servei Educatiu de
Món Sant Benet: els tallers de cuina
històrica i de promoció dels bons
hàbits alimentaris (d’acord amb les
línies marcades per la Fundació
Alícia).

Us oferim diferents propostes per venir a celebrar el vostre aniversari d’una
manera diferent; veniu a fer un pastís
a la Fundació Alícia o divertiu-vos amb
una gimcana pel camí de Ribera.

Gran festa familiar
Món Sant Benet posa a l’abast de la
vostra entitat tots els serveis i facilitats
perquè pugueu organitzar una gran
festa familiar. Us oferim diferents ingredients per combinar al vostre gust
i organitzar una gran festa a la vostra
mida: espais amplis, tallers de cuina i
de creació plàstica, activitats lúdiques,
visites al monestir, grups d’animació i
música, àpats per a grans grups...
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Activitats per a grups

Servei educatiu

Món Sant Benet us ofereix un ampli
ventall d’activitats –sota petició– al
monestir i a la Fundació Alícia per a
empreses, grups d’amics i famílies.
Una estimulant competició d’orientació i geocatching, una investigació
per resoldre un crim, proves físiques
inspirades en l’edat mitjana per
esmolar l’habilitat i l’enginy, activitats
gastronòmiques per descobrir els secrets de la cuina com tallers demostratius o participatius, maridatges...
són només alguns exemples de totes
les propostes que us oferim.

Món Sant Benet proposa als professionals de l’ensenyament un seguit
d’activitats didàctiques, convençuts
que el conjunt patrimonial i cultural
del monestir i de la Fundació Alícia
ha de ser una eina d’educació i espai
lúdic d’aprenentatge i de valorització
de la història, l’art, l’entorn natural,
l’alimentació i la seva relació amb els
avenços científics i tècnics. El programa educatiu, amb visites i tallers
per a tots els nivells educatius, té
com a objectiu que l’experimentació
sigui la principal activitat d’aprenentatge.
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La gastronomia
de Món Sant Benet
Món Sant Benet és també un gran
espai per a la gastronomia, on tots
els detalls són importants. Tradició
i modernitat es combinen per oferir
una restauració actual i creativa,
innovadora i elegant.
La Fonda, reinterpretació
de la cuina tradicional.
Món, cuina amb productes
autòctons.
L’Ó, cuina creativa d’autor.

Hotel Món 4****
Un allotjament suggerent al costat
del monestir, que permet gaudir al
màxim de la quietud i bellesa de
l’entorn natural de Món Sant Benet.

Centre de Congressos
i Convencions
Diversos espais singulars dedicats
a acollir reunions i convencions
enmig d’un paratge natural
captivador. Amb capacitat fins
a 800 persones.

Botiga
Aquest establiment ofereix els
productes més representatius de
Catalunya: una selecció dels millors
productes agroalimentaris, articles
de regal i els millors productes
culturals.
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INFORMACIÓ I RESERVES
Món Sant Benet
T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.com
Camí de Sant Benet de Bages s/n
08272 Sant Fruitós de Bages
BARCELONA
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HORARIS
Atenció al públic i venda d’entrades (Recepció de La Fàbrica)
De dilluns a divendres: de 9 a 15 h. (Juliol i agost: de 9 a 18 h.)
Dissabtes: de 9 a 19 h.
Diumenges i festius: de 9 a 15 h. (Abril, maig, octubre i novembre:
de 9 a 19 h.)
Visites de dimarts a diumenge, dilluns tancat per a visites individuals.
No hi ha servei de visites el 25 i 26 de desembre, i l’1 i el 6 de gener.
ACCESSIBILITAT
Totes les visites guiades (Monestir, Fundació Alícia i Hort de la
cuina) són recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda. Tenim a la disposició dels visitants dues cadires de rodes.
Per a les dues visites al Monestir, audiovisuals subtitulats en català
i castellà i visites en llengua de signes sota petició.

El nostre compromís amb la societat
A la Fundació Catalunya-La Pedrera, que gestiona Món Sant Benet, ajudem a les persones
a construir un futur millor i més just. Per això, oferim oportunitats als que més ho necessiten,
fomentem el talent, la creació i l’educació, i conservem el patrimoni natural i cultural.
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