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Els mesos d’estiu són un període en què el diàleg entre arquitectura i natura es fa ben
evident al monestir. Transitar pel claustre durant l’hora màgica per gaudir del so de
l’aigua a la font de l’Àngel i la verdor dels arbres del jardí, descobrir el nou espai de
l’hort medieval del monestir, i fruir de les visites temàtiques dels dimarts i divendres a
la tarda, que et permeten descobrir aquests indrets des del prisma del vincle entre el
patrimoni i l’entorn natural. La vegetació del claustre, l’aigua i l’agricultura monàstica
són les protagonistes d’aquests relats que construeixen una mirada cap a un discurs
històric que vincula les dones que van habitar el monestir amb els recursos naturals
del seu entorn.
L’entorn del claustre, a més, serà el marc del cicle Vespres musicals, que enguany duu
per títol “Música del silenci”, amb quatre concerts dedicats a una cultura que d’alguna
manera ha estat silenciada a través dels múltiples mecanismes de qui exerceix el poder.
A més, el 6 de juliol tindrà lloc al monestir el tancament de les II Jornades “Fe(r) i
dones”, que organitza l’Oficina d’Afers Religiosos en col·laboració amb el Monestir de
Pedralbes i destinades a visibilitzar i valorar el paper de les dones en les diverses tradicions religioses i espirituals i en la transformació de les seves comunitats.

Fotografia coberta: © MMP - Todojunto.net, 2022
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EXPOSICIONS

L’hort
medieval
del Monestir
de Pedralbes

L’hort medieval del monestir està situat a l’espai que en la documentació apareix esmentat com a Hort petit. Concebut com
una instantània d’un moment determinat del que podia haver
estat l’hort a l’edat mitjana, aquest és un projecte resultat d’un
treball multidisciplinari de persones que provenen del camp de
la història, l’arqueologia, la botànica, la pagesia, la museística,
l’arquitectura i els serveis socials. En aquest espai es presenta
un hort històric concebut com un laboratori de les tècniques de
cultiu descrites en els tractats agrònoms medievals amb espècies pròpies de l’Europa medieval, algunes de les quals en perill
d’extinció o poc cultivades. L’hort és un espai viu on es cultiven
valors com la conservació del medi ambient, l’accessibilitat i la
inclusió de totes les persones. El manteniment de l’hort es fa en
col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i amb la participació d’entitats de l’entorn que treballen per
a la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió social.

Fotografia: @ MMP - Jordi Puig, 2022
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Rere els
murs del
monestir.
Set-cents
anys d’una
història en
femení

Aquest projecte web és fruit d’una recerca àmplia i ambiciosa
que permet aproximar-nos al Monestir de Pedralbes —des dels
seus orígens i fins al present— com no ho havíem pogut fer mai
fins ara. L’estudi de la documentació que es conserva a l’arxiu
del monestir, en paral·lel amb l’anàlisi de les empremtes que
les successives intervencions han deixat en l’edifici, ens permet
entendre com va anar creixent i canviant al llarg dels segles fins
a arribar a l’estat en què el veiem avui. La construcció digital del
conjunt del monestir, l’aixecament dels volums i les imatges dels
espais i de les obres artístiques que els decoraven omplen de
contingut els dos primers capítols del documental i alhora són
la base del darrer, que presenta una recreació virtual del monestir al segle xv mitjançant la tecnologia 3D, amb un clar objectiu
pedagògic i, al mateix temps, lúdic.
El projecte web es presenta físicament al monestir amb una exposició de llarga durada que dona a conèixer aquest nou recurs
amb els mitjans tecnològics necessaris per gaudir completament
de l’experiència.

OBERTURA ESPECIAL

L’hora
màgica

Gratuït
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El Monestir de Pedralbes obre les seves
portes les tardes dels dimarts i els divendres d’estiu. Us convidem al claustre del
monestir per gaudir d’un univers de bellesa i d’una estona de calma i tranquil·litat. L’enrenou i la pressa del món queden
portes enfora.

Obertura especial

Dates
Dimarts i divendres,
del 3 de juny
al 13 de setembre
(excepte el 5 de juliol)
Horari
De 18.00 a 21.00 h
Preu
Entrada lliure al jardí
del claustre

Juliol-setembre 2022

VISITES I TALLERS

Guia’m al
Monestir de
Pedralbes

Projecte en col·laboració amb el monestir
de Sant Cugat i la Fundació Friends
Descobreix, des d’un punt de vista diferent, els detalls de la vida al monestir amb
un recorregut per les principals estances
del recinte. La visita és conduïda per
una persona amb síndrome d’Asperger,
un trastorn de l’espectre autista que es
caracteritza principalment per la dificultat en les relacions socials, per patrons
de comportament restrictius i repetitius, i per la intolerància als canvis i als
imprevistos, sense que tingui associada
una afectació significativa de la capacitat
intel·lectual.

Dates
Dissabtes (llevat del
mes d’agost)
Horari
D’11.30 a 12.30 h
Preu
3€
Observacions
Al monestir de Sant
Cugat les visites del
projecte “Guia’m”
es duen a terme els
diumenges a les 11.00 h
(llevat del primer
diumenge de mes).

“Guia’m” és un projecte d’inserció laboral
nascut als museus de Sant Cugat, en
col·laboració amb la Fundació Friends,
perquè persones amb síndrome d’Asperger puguin fer de guies en entitats culturals. L’objectiu del projecte és normalitzar
la situació social i laboral del col·lectiu
per mitjà del potencial transformador
de la cultura i, alhora, fomentar la seva
autonomia personal i trencar estigmes
i prejudicis en relació amb les persones
amb aquest trastorn.

El Monestir
de Pedralbes.
Història i art

La vida en un monestir no és impermeable al pas dels anys. El recorregut per
les estances que han emparat el dia a dia
de les monges des de l’edat mitjana ens
acostarà a una manera de viure que ha
desafiat el pas del temps. La visita al monestir ofereix l’oportunitat de contemplar
l’arquitectura i les obres d’art que formen
part del seu ric patrimoni i de comprendre com era la vida en clausura en un
monestir medieval.
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Visites i tallers

Dates
Diumenges 3 i 17 de
juliol, 7 i 21 d’agost,
i 4 i 18 de setembre
Horari
D’11.30 a 12.30 h
(castellà) i de 12.30
a 13.30 h (català)
Preu
5 €. El primer diumenge de cada mes
s’aplicarà una reducció
del 40% al preu de
la visita
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Pedralbes,
un escenari
femení de
poder

Durant gairebé set-cents anys, el Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes
va acollir entre els seus murs dames de
l’alta noblesa i filles de ciutadans honrats.
Aquestes dones poderoses van controlar
el ric patrimoni del monestir, van exercir
el seu poder més enllà de la clausura i
van marcar clarament la trajectòria de
la comunitat. El Monestir de Pedralbes
que contemplem avui dia és obra de totes
aquestes dones que hi van deixar l’empremta al llarg dels segles. Amb la visita
al claustre, la tomba de la reina Elisenda,
la capella de Sant Miquel, el dormidor i
el refetor, es construeix una història del
monestir amb noms propis: Elisenda de
Montcada i Francesca ça Portella al segle
xiv, Maria d’Aragó i Teresa de Cardona al
segle xvi, i sor Eulària Anzizu i Maria de la
Concepció Baldric al segle xix.

Dates
Diumenges 10
de juliol, 14 d’agost
i 11 de setembre
Horari
D’11.30 a 12.30 h
Preu
5€

Els tresors
del monestir

La remodelació del dormidor recupera
la perspectiva de l’estructura arquitectònica, alhora que estableix un nou diàleg
entre l’espai i els objectes del tresor
del monestir. Es tracta d’una col·lecció
heterogènia de béns mobles, propietat de
la comunitat de monges clarisses, amb
peces d’art religiós i d’ús quotidià d’una
àmplia cronologia i procedència que van
arribar al monestir com a fruit de les
donacions de les religioses mateixes i de
persones vinculades amb el monestir. La
visita als tresors construeix la història de
la comunitat a través dels seus objectes:
els personatges destacats dins la trajectòria històrica del monestir, les relacions
amb l’exterior, el món devocional, la vida
quotidiana dins del cenobi i, fins i tot, els
gustos personals.

Dates
Diumenges 10 de
juliol, 14 d’agost
i 11 de setembre
Horari
D’12.30 a 13.30 h
Preu
5€
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El Monestir
de Pedralbes
a l’edat
mitjana

Visita dedicada als primers temps del
monestir en què s’explica el projecte
de fundació de la reina vídua Elisenda
de Montcada. El recorregut teixeix una
interpretació sobre com era el monestir
dels primers temps, trenca tòpics sobre la
construcció de l’edifici, presenta les obres
d’art principals d’aquest període i aporta llum sobre la vida de la comunitat en
època medieval. Durant la visita es para
una atenció especial a la capella de Sant
Miquel, obra cabdal del gòtic català, per
tal de conèixer-ne la història, l’estat de
conservació i les actuacions que s’hi han
dut a terme.

Dates
Diumenges 24 juliol
i 28 d’agost
Horari
D’11.30 a 13.00 h.
Es recomana
reserva prèvia
Preu
6,75 €

El claustre
del monestir.
Jardí
simbòlic

Dins del monestir, el claustre tenia la funció pràctica de distribuïdor dels espais.
Així mateix, i ja transcendint el pla terrenal, també acomplia la funció simbòlica
de representar la imatge arquetípica del
paradís a través de l’arquitectura, l’aigua
i la vegetació. La primavera és l’època en
què es pot gaudir de la màxima esplendor
de la vegetació del claustre i percebre
en plenitud la concepció simbòlica
d’aquest espai.

Dates
Divendres 1, 15 i 29
de juliol, 12 i 26
d’agost
i 9 de setembre
Horari
De 18.30 a 19.30 h
Preu
2,50 €. Activitat en
promoció del 50%
dins l’horari d’obertura especial “L’hora
màgica”
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Plantes,
remeis i
apotecaris

De l’hort
a la taula

Nova
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Visita a l’entorn de la recreació del jardí
medicinal medieval del claustre del Monestir de Pedralbes. Descobrirem els principis bàsics de la medicina medieval i els
coneixements sobre cures que es tenien a
l’època, així com les pràctiques mèdiques
que es duien a terme dins de la clausura.

Dates
Dimarts 19 de juliol, 2,
16 i 30 d’agost i 13
de setembre
Horari
De 18.30 a 19.30 h
Preu
2,50 €. Activitat en
promoció del 50% dins
l’horari d’obertura especial “L’hora màgica”

Visita temàtica que parteix de l’hort
medieval del Monestir de Pedralbes per
descobrir els trets principals de l’alimentació medieval i, més concretament, la
dieta de les monges clarisses de Pedralbes a l’edat mitjana. L’espai viu de l’hort
mostrarà els productes que la comunitat
plantava durant l’any i les tècniques emprades per cultivar-los i recol·lectar-los.
La visita continuarà a l’espai de procures,
on es conservaven i emmagatzemaven els
aliments; després es visitarà la cuina, on
s’explicaran algunes de les receptes que
es feien amb els productes de l’hort,
i finalment acabarà al refetor, on s’explicaran les pràctiques ascètiques vinculades a l’alimentació en el món cristià
medieval i, específicament, en l’àmbit
conventual femení.

Dates
Dimarts 12 i 26 de
juliol, 9 i 23 d’agost
i 6 de setembre
Horari
De 18.30 a 19.30 h
Preu
2,50 €. Activitat en
promoció del 50% dins
l’horari d’obertura especial “L’hora màgica”
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El fil
de l’aigua

Nova

El treball
a l’hort
medieval

Nova
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L’aigua és absolutament necessària per al
desenvolupament de la vida monàstica i
té un fort component simbòlic en espais
sagrats cristians com l’església i el claustre. Durant el recorregut es parlarà del
sistema d’abastament d’aigua i el recorregut des de la mina, el seu pas pel claustre,
la cuina, el refetor, la cuina de la infermeria i l’hort. L’aigua serà el fil conductor
per teixir un relat de la vida quotidiana
de la comunitat, en què el medi natural
i l’entorn patrimonial són els protagonistes. La visita inclou els espais vinculats
a l’aigua del claustre, la cuina, el claustre
dels gats i l’hort medieval del monestir
de Pedralbes.

Dates
Divendres 8 i 22 de
juliol, 5 i 19 d’agost
i 2 de setembre
Horari
De 18.30 a 19.30 h
Preu
2,50 €. Activitat en
promoció del 50% dins
l’horari d’obertura especial “L’hora màgica”

Visita a l’hort medieval del monestir per
conèixer de manera experiencial les
tècniques de l’agricultura medieval i els
paral·lels amb l’agricultura ecològica contemporània. És una activitat per aprendre
com era l’alimentació a l’edat mitjana i
experimentar amb els cinc sentits un ecosistema en què tots els organismes vius
que hi són presents contribueixen a generar un equilibri. Durant la visita s’explicarà el projecte de recuperació de l’hort i es
faran diverses tasques de manteniment
amb l’ajuda de les persones assistents.

Dates
Dimarts 19 de juliol,
16 d’agost i 13 de
setembre
Horari
De 18.30 a 20.30 h
Preu
4,60 €. Activitat en
promoció del 50% dins
l’horari d’obertura especial “L’hora màgica”.
És imprescindible
fer la reserva prèvia
Observacions
L’activitat va adreçada
al públic que hi estigui
interessat, sense
necessitat de coneixements previs
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ACTIVITATS
FAMILIARS

Tempus
mundi,
l’experiència
del temps en
un monestir
medieval

Visita dinamitzada
La vivència del temps entesa en els termes de productivitat i hiperacceleració
actuals no sempre ha estat així. A l’edat
mitjana el ritme del temps estava dictat
pels cicles de la naturalesa, el moviment
dels astres i les festivitats religioses. El
temps s’experimentava en relació amb
l’entorn, d’una manera tan tangible que
pràcticament es podia contemplar. Dins
del monestir, un lloc recollit i silenciós,
les germanes experimentaven un entorn que propiciava la contemplació i la
meditació. Aquesta visita dinamitzada
pretén alentir el rellotge del temps i viure
l’entorn físic del monestir en connexió
amb la funció com a espai per a la reflexió
i la meditació.

CONFERÈNCIES
I DIÀLEGS

Dates
Diumenge 18
de setembre
Horari
D’11.00 a 12.30 h
Preu
3€
És imprescindible
fer la reserva prèvia
Edat
Famílies amb infants
a partir de 6 anys
i fins a 99

Fe(r)
i dones.
Comunitats
com a agents
de canvi

II Jornades
Les organitza l’Oficina d’Afers Religiosos
en col·laboració amb el Reial Monestir de
Santa Maria de Pedralbes. Comissariat:
Montse Castellà i Jenabou Dembaga.
Conducció: Txell Bonet.
Les jornades “Fe(r) i dones” estan destinades a visibilitzar i valorar el paper de
les dones en les diverses conviccions, creences i tradicions religioses i espirituals.
En aquesta segona edició, l’eix de reflexió
serà el d’explorar i debatre com les dones
de creences i conviccions diferents s’organitzen i actuen en l’àmbit comunitari amb
una perspectiva transformadora.

Dates
Del 29 de juny al
6 de juliol de 2022
Horari
D’11 a 12.30 h
Inscripcions
activitatsoar@bcn.cat
o tel. 932 564 342 /
673 931 868
(de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h)
Més informació
barcelona.cat/oficinaafers-religiosos

Es recomana fer la reserva prèvia
en totes les activitats. Places limitades
a 20 persones per grup. El Monestir de
Pedralbes es reserva el dret d’anul·lar
una activitat si no s’arriba a un mínim
de reserves. Si no s’especifica el contrari,
les visites es fan en català. Per a grups
amb reserva prèvia, el monestir ofereix
les visites en altres idiomes, així com
la interpretació a la llengua de signes.
14
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MÚSICA
I POESIA

Vespres
musicals al
Monestir de
Pedralbes.
La música
del silenci

La cultura ha estat, des dels seus inicis,
una inspiració que ha remogut consciències i ha fet evolucionar la humanitat.
Tanmateix, malauradament, en moltes
ocasions ha estat censurada, prohibida o,
fins i tot, oblidada. Recuperar aquestes
obres silenciades aporta noves perspectives sobre el transcurs de la història.
En el cicle d’enguany dels Vespres musicals del Monestir de Pedralbes donarem
cabuda a aquesta cultura silenciada pels
mecanismes diversos emprats pel poder:
el judici inquisitorial, la prohibició, la
censura o, fins i tot, els gustos estètics
dominants dictats per les modes o pel
paradigma de la rellevància de l’autor.
Són arestes d’un silenci imposat que
trenquem en aquest cicle per recuperar
aquestes obres i aquests autors i autores
que, des de l’edat mitjana fins als nostres
dies i malgrat les dificultats, han creat i
que, ara, tenim l’oportunitat d’escoltar
sota la llum dels nostres temps.
Iniciem el cicle amb la interpretació del
jove ensemble barroc The Ministers
of Pastime, amb seu a Barcelona, que
oferirà un programa que recupera peces
anònimes del barroc alemany. En contrast, el segon concert serà protagonitzat
per una de les artistes més importants
dels darrers anys a casa nostra i que

Fotografia: © MMP - Josep Casanova, 2019
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Nosaltres
les dones

malauradament va viure la censura del
seu art: Maria del Mar Bonet presentarà,
juntament amb Dani Espasa, el concert
Nosaltres les dones, en què interpreta
algunes de les poetesses i autores que formen part de la discografia i del repertori
de l’extens cançoner de la mallorquina. El
tercer espectacle ens portarà la veu de la
beguina Marguerite, una dona lliure que,
per expressar el seu pensament místic,
va acabar a la foguera. Finalment, en el
darrer concert entrarà en joc el Quartet
Gerhard que interpretarà quartets de
Mendelssohn, un compositor d’origen
jueu convertit al protestantisme luterà
prohibit pel nazisme, i Xostakóvitx,
censurat pel govern totalitari de l’antiga
Unió Soviètica.

Incerti

Intèrprets: The Ministers of Pastime
(Ignacio Ramal, violí; Sara Balasch,
violí; Ángela Moro, violí i viola; Alaia
Ferran, viola; Marc de la Linde, viola
de gamba; Clara Pouvreau, violoncel;
Alberto Jara, contrabaix; Jeremy
Nastasi, guitarra i tiorba, i Joan Seguí,
clavecí i orgue). Interpreten obres anònimes de l’stylus phantasticus del Partiturbuch Ludwig i el Rost Codex, les
quals contenen, majoritàriament, música
alemanya i italiana del segle xviii.

La cantautora presenta un espectacle al
voltant de l’univers de la dona, acompanyada de Dani Espasa al piano i a l’acordió. Plegats interpreten algunes de les
poetesses i autores que formen part de
la discografia i del repertori de l’extens
cançoner de la mallorquina. Cançons de
totes les èpoques de la seva trajectòria,
revisitades en clau de present al costat
d’algunes de molt recents.

El llibre de
Marguerite
Dates
Dijous, 7 de juliol
Horari
20.00 h
Preu
12 €
Lloc
Claustre del Reial
Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
És imprescindible
fer la reserva prèvia.
Aforament limitat

L’stylus phantasticus, una de les
corrents més importants de la música
instrumental europea del segle xvii, és
representada en col·leccions com el
Partiturbuch Ludwig i el Rost Codex,
dins les quals trobem obres d’autoria
indeterminada, indicades com a incerti
o anonymus. Aquest programa ofereix
l’oportunitat d’interpretar música que ha
sigut injustament oblidada pel paradigma
de la rellevància de l’autor i que mereix
ser escoltada a la llum del nostre temps.
18
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Intèrprets: Maria del Mar Bonet, veu,
guitarra i cuatro; Dani Espasa, piano,
acordió i veu.

Intèrprets: Gisela Figueras, actriu;
Cristina Alís, organetto i assessorament
musical; María de Mingo, cítola, i Jordi
Lara, dramatúrgia i direcció. Interpreten:
“Salve virgo virginum” manuscrit Pluteus 29.1; “Tierche et Quarte Estampie
Royale”, de Ms Français 844; “Quid ultra
tibi facere”, atribuït a Felip el Canceller;
manuscrit Pluteus 29.1; “Sancti spiritus
adsit nobis”, seqüència de Tortosa 135;
“On doit la Mère Dieu honorer”, París,
de Ms français 1050; “Danse”, de Ms
Français 844; “Dies Irae”, gregorià; “Ja
nus hons pris”, de Ricard Cor de Lleó,
MS Cangé; “O vos omnes”, del responsori
medieval de Tenebres, s. xiv; seqüència “O
Maria Stella Maris”, París, Latin 1112, i
“Saltarello”, manuscrit de Londres
Add 29987.

Dates
Dijous, 14 de juliol
Horari
20.00 h
Preu
12 €
Lloc
Claustre del Reial
Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
És imprescindible
fer la reserva prèvia.
Aforament limitat

Dates
Dijous, 21 de juliol
Horari
20.00 h
Preu
12 €
Lloc
Claustre del Reial
Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
És imprescindible
fer la reserva prèvia.
Aforament limitat

Marguerite Porète va ser beguina, un
moviment religiós femení sorgit al final
del segle xii a Europa. Les beguines eren
dones que duien una vida de fe, sovint en
comunitat, però que no depenien de cap
autoritat eclesiàstica. Porète va escriure
un llibre místic que va tenir molta difusió,
El mirall de les ànimes simples. L’obra
Juliol-setembre 2022
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va ser condemnada per la Inquisició i
Marguerite Porète va ser cremada a la
foguera el 1310 a París. En aquest espectacle, Marguerite fa sentir la seva veu a
través de la seva paraula i de la narració
i el so de la música de la seva època.

Els mestres
denigrats

Intèrprets: Quartet Gerhard (Lluís
Castán Cochs, violí; Judit Bardolet
Vilaró, violí; Miquel Jordà Saún, viola,
i Jesús Miralles Roger, violoncel).
Interpreten: Quartet n.1 op.12 en mi
bemoll Major, de Fèlix Mendelssohn,
i Quartet n.3 op. 73 en fa Major, de
Dimitri Xostakóvitx.
Mendelssohn i Xostakóvitx són dos compositors que han marcat les seves respectives èpoques no solament per la qualitat
suprema de les seves composicions sinó
per la personalitat compromesa, emocional i intel·lectual que els defineix. Per
motius diferents (relacions personals en
el cas de Mendelssohn i situació política
en el cas de Xostakóvitx) van ser passats
a segon pla. Malgrat tot, ens han deixat
un reguitzell d’obres mestres, entre les
quals hi ha els quartets que configuren
aquest programa.
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Cicle líric
Les Veus
del
Monestir

Concerts de lírica organitzats pel Districte
de les Corts, amb la col·laboració del Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes
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Música i poesia

Dates
Dijous, 28 de juliol
Horari
20.00 h
Preu
12 €
Lloc
Claustre del Reial
Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
És imprescindible
fer la reserva prèvia.
Aforament limitat

Juliol-setembre 2022

Direcció musical:
Ricard Estrada
Gestió:
A Tempo, Centre d’Estudis
Musicals
Direcció artística:
Voce

Dates
Dimecres, 13 de juliol
Horari
De 19.00 a 20.00 h
Preu
Gratuït. Places limitades. És imprescindible
fer la reserva prèvia
a reservesmonestirpedralbes@bcn.cat /
tel. 932 563 427. Les
reserves es poden fer
durant els quinze dies
anteriors al concert.

Juliol-setembre 2022

DIADES
I FESTIUS

JULIOL
Exposicions
DJ 1 - DV 30

L’hort medieval del monestir (pàg. 5)

DJ 1 - DV 30

Rere els murs del monestir. Set-cents anys d’una història en femení (pàg. 6)
Visites i tallers

SETEMBRE
La Diada
Diumenge, 11 de setembre
Obert de 10.00 a 14.00 h

DV 1, 15, 29

El claustre del monestir. Jardí simbòlic (pàg. 11)

DS 2, 9, 16, 23 I 30

Guia’m (pàg. 9)

DG 3 I 17

Monestir de Pedralbes, història i art (pàg. 8)

DV 8 I 22

El fil de l’aigua (pàg. 13)

DG 10

Pedralbes, un escenari femení de poder (pàg. 10)

DG 10

Tresors del monestir (pàg. 10)

DM 12, 26

De l’hort a la taula (pàg. 12)

DM 19

Plantes, remeis i apotecaris (pàg. 12)

DM 19

Els treballs de l’hort (pàg. 13)

DG 24

El Monestir de Pedralbes a l’edat mitjana (pàg. 11)
Música i poesia

La Mercè
Dissabte, 24 de setembre
Portes obertes

DJ 7, 14, 21, 28

Vespres Musicals (pàg. 17-20)

DC 13

Les Veus del Monestir (pàg. 21)
Conferències, diàlegs i jornades

DC 6

Jornades “Fe(r) i dones” (pàg. 15)
L’hora màgica

22

Diades i festius

Juliol-setembre 2022

DV 1, 8, 15, 22, 29
I DM 12, 19 I 26

Accés gratuït al claustre (pàg. 7)
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Juliol-setembre 2022

AGOST

SETEMBRE

DM 2 - DC 31

Exposicions

DJ 1 - DV 30

Exposicions

DM 2 - DC 31

L’hort medieval del monestir (pàg. 5)

DJ 1 - DV 30

L’hort medieval del monestir (pàg. 5)

DM 2 - DC 31

Rere els murs del monestir. Set-cents anys d’una història en femení (pàg. 6)

DJ 1 - DV 30

Rere els murs del monestir. Set-cents anys d’una història en femení (pàg. 6)

Visites i tallers

Visites i tallers

DM 2, 16, 30

Plantes, remeis i apotecaris (pàg. 8)

DV 2

El fil de l’aigua (pàg. 13)

DV 5 I 19

El fil de l’aigua (pàg. 13)

DS 3, 10, 17

Guia’m (pàg. 9)

DG 7 I 21

El Monestir de Pedralbes, història i art (pàg. 8)

DG 4 I 18

Monestir de Pedralbes, història i art (pàg. 8)

DM 9 I 23

De l’hort a la taula (pàg. 12)

DM 6

De l’hort a la taula (pàg. 12)

DV 12 I 26

El claustre del Monestir. Jardí simbòlic (pàg. 11)

DV 9

El claustre del Monestir. Jardí simbòlic (pàg. 11)

DG 14

Pedralbes, un escenari femení de poder (pàg. 10)

DM 13

Plantes, remeis i apotecaris (pàg. 12)

DG 14

Tresors del monestir (pàg. 10)

DM 16

Els treballs de l’hort (pàg. 13)

DM 16

Els treballs de l’hort (pàg. 13)

DG 11

Pedralbes, un escenari femení de poder (pàg. 10)

DG 28

El Monestir de Pedralbes a l’edat mitjana (pàg. 11)

DG 11

Tresors del monestir (pàg. 10)

L’hora màgica

DG 25

El Monestir de Pedralbes a l’edat mitjana (pàg. 11)

DM 2, 9, 16, 23, 30
I DV 5, 12, 19, 26

El monestir en família

Accés gratuït al claustre (pàg. 7)
DG 18

Tempus mundi, l’experiència del temps en un monestir medieval (pàg. 14)
Diada i festius
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DIUMENGE, 11, OBERT
DE 10.00 A 14.00 H

La Diada (pàg. 21)

DISSABTE, 24
PORTES OBERTES

La Mercè (pàg. 21)
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MONESTIR DE PEDRALBES

ACCÉS

Baixada del Monestir, 9
08034 Barcelona
Tel. 932 563 434

FGC: L6 (Reina Elisenda) / Bus: H4, V5, 63, 75
(només dies lectius del curs escolar) i 78 /
Bus turístic: ruta blava

barcelona.cat/monestirpedralbes
facebook.com/MonestirdePedralbes
instagram.com/monestirpedralbes

HORARI DE VISITA
De l’1 de juny al 31 de juny els horaris són:
de dimarts a dissabte de 10.00 a 17.00 h
i diumenges de 10.00 a 20.00 h (primer diumenge
de mes i tots els diumenges a partir de les 15.00 h,
entrada gratuïta).
Obertura especial del claustre els mesos d’estiu,
L’hora màgica: dimarts i divendres a partir del 3
de juny fins al 16 de setembre, de 18.00 a 21.00 h.
Les entrades estan a la venda fins a 30 minuts
abans del tancament.

DIES DE TANCAMENT ANUAL
1 de gener, Divendres Sant, 1 de maig,
24 de juny i 25 de desembre

INFORMACIÓ I RESERVES
De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h
Tel. 932 563 427
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat

SERVEIS DEL MONESTIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats per a grups escolars
Activitats per a nens i nenes i per a famílies
Conferències i seminaris
Informació en català, castellà i anglès
Materials per a la visita
Publicacions
Servei d’audioguies
Plànol d’orientació en relleu
Maqueta 3D tàctil
Maqueta tàctil de la tomba de la reina Elisenda
Fullet informatiu en caràcters grans i en braille
Servei de guarda-roba
Visites guiades

