
Un món obert als sentits



Monestir

Hotel Món

Fundació Alícia

«La Fàbrica» 
(venda d’entrades)

Restaurants 
Món i L’Ó

Restaurant 
La Fonda

Botiga

MÓN ST BENET ÉS UN CONJUNT CULTURAL ÚNIC 

FORMAT PEL MAGNÍFIC MONESTIR DE ST BENET DE BAGES, 

LA FUNDACIÓ ALÍCIA, TRES RESTAURANTS AMB UNA 

OFERTA GASTRONÒMICA DE QUALITAT, 

I EL SUGGERENT HOTEL MÓN. 

TOT EN UN ENTORN NATURAL INCOMPARABLE.  



MONESTIR MEDIEVAL

El monestir benedictí de Sant Benet de Bages és un dels 
conjunts monàstics de l’Edat Mitjana més ben conservats 
de Catalunya. Data del segle X i en destaquen especial-
ment l’església i el claustre, considerat una de les joies del 
romànic català. A part, també s’hi pot descobrir un magní-
fic celler gòtic i les antigues cel·les monacals reconvertides 
en una galeria de regust modernista.



RESIDÈNCIA MODERNISTA

El monestir amaga un tresor modernista, l’antiga residèn-
cia d’estiueig del pintor Ramon Casas i la seva família. 
A part de descobrir les estances amb mobiliari i decora-
ció de l’època també hi trobem algunes obres d’aquest 
magnífic pintor, un dels més reconeguts del modernisme 
català.



FUNDACIÓ ALÍCIA

La Fundació Alícia, Alimentació i Ciència, és un centre 
d’investigació científica i gastronòmica dedicat a la 
promoció dels bons hàbits alimentaris i a la recuperació 
del patrimoni agroalimentari.



HOTEL MÓN 4****

Un allotjament suggerent al costat del monestir, que per-
met gaudir al màxim de la quietud i bellesa de l’entorn 
natural de Món Sant Benet.



RESTAURANTS

Món Sant Benet és un gran espai per a la gastronomia 
amb tres restaurants de qualitat:
» La Fonda, reinterpretació de la cuina tradicional.
» Món, cuina amb productes autòctons.
» L’Ó, estrella Michelin, cuina creativa d’autor.

També disposa de BOTIGA amb productes típics de la 
zona.



CENTRE DE REUNIONS I CONGRESSOS

Diversos espais singulars dedicats a acollir reunions i 
convencions enmig d’un paratge natural captivador, que 
es combinen amb activitats de teambuilding. 



EXPERIÈNCIES

EXPERIÈNCIA MEDIEVAL AL MONESTIR
Us proposem un viatge per mil anys d’història, on descobrirem 
les estances monumentals del monestir. El passat ens parla a 
través d’hologrames espectaculars, projeccions immersives, 
efectes sorprenents... per conèixer la història del monestir, però 
també mil anys d’història de Catalunya. Una de les propostes 
més atrevides i espectaculars fetes sobre el patrimoni històric, 
que converteixen el monument en una experiència emocional.

EXPERIÈNCIA MODERNISTA AL MONESTIR
Us proposem un recorregut que ens transporta a l’estiu de 
1924 tot travessant les estances del sobreclaustre que el pin-
tor Ramon Casas i la seva família van convertir en residència 
d’estiueig. Música, llum, projeccions, olors i altres efectes sor-
prenents... ens guien a través dels salons i habitacions per viure 
una experiència plena de suggestió i sensibilitat.

EXPERIÈNCIA MEDIEVAL AL MONESTIR PER A 
FAMÍLIES
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 muntat-
ge museogràfic i també d’unes explicacions a la seva mida.



EXPERIÈNCIA FUNDACIÓ ALÍCIA
Us proposem que ens ajudeu a resoldre un enigma trans-
cendental per al futur de la humanitat: hem de trobar 
l’Homo Alimentarius. Per això us convidem a jugar i in-
vestigar en una experiència original. A través d’algunes 
proves inspirades en els escape games resoldrem diverses 
incògnites i anirem coneixent què és i quina feina fa la 
Fundació Alícia (Alimentació i Ciència), un centre dedicat 
a la recerca en la cuina que promou la bona alimentació i 
que treballa perquè tots mengem millor.

PASSEIG PER L’ENTORN I TAST
Tot passejant per l’entorn del monestir de Sant Benet de 
Bages observarem el territori i descobrirem les petjades 
que les persones que han habitat aquestes terres durant 
segles han deixat en el paisatge, amb el monestir com a 
peça clau. Inclou tast final.



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 pro-
moció dels bons hàbits alimentaris (d’acord 
amb les línies marcades per la Fundació 
Alícia).

ACTIVITATS EDUCATIVES  
Món Sant Benet proposa als professionals 
de l’ensenyament un seguit d’activitats di-
dàctiques, convençuts que el conjunt patri-
monial 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.



EXCURSIÓ D’UN DIA DES DE BARCELONA

Proposta que inclou transport d’anada i tornada des 
de Barcelona, l’Experiència Medieval al monestir, 
l’Experiència Modernista, i el dinar a La Fonda.

Cada dissabte: 
9.30 h. Sortida de Barcelona (La Pedrera).
  Experiència medieval al monestir
  Experiència modernista al monestir
           Dinar al restaurant La Fonda.
18 h.   Arribada a Barcelona

Les visites s’ofereixen en català, castellà i anglès (en 
diferents horaris).



INFORMACIÓ I RESERVES
T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.cat

Món Sant Benet
Camí de Sant Benet de Bages s/n
08272 Sant Fruitós de Bages
BARCELONA


