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Visites
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A la recerca de l’homo
alimentarius

EXPERIÈNCIA FUNDACIÓ ALÍCIA

“Homo Alimentarius!!”

Individu predisposat a alimentar-se de manera més saludable.

Qui són els Homo Alimentarius? On els podem trobar?

L’equip de Món Sant Benet us convida a jugar i investigar en una experiència original on a 

través d’algunes proves i dinàmiques  resoldrem aquesta i altres incògnites i anirem 

descobrint i 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.

Grups especialitzats poden visitar l’interior de les cuines prèvia confirmació amb la 

Fundació Alícia. 

Durada:

1,5h
Horaris: De 10:00 a 16:00 

*Fora d’horari a partir de les 16:00.



Un fascinant viatge multi sensorial per deu segles 
d'història a través del Monestir

EXPERIÈNCIA MEDIEVAL I MODERNISTA AL MONESTIR

Reviure mil anys d'història ial mateix temps submergir-se en una experiència multi sensorial  

ambprojeccionsde granformat,música, llum...La visitaaMónSantBenetpermet descobrir

elsespais més monumentals del monestir, on s’han recreatles atmòsferes més suggerents  de lamà

d'espectacularstecnologiesaudiovisuals.Unregalper als sentits.

ElmonestirdeSant BenetdeBagesva ser fundatal segleX.

Els seusmurs contenen mésde mil anys d'història, iles sevesestances s'han aixecat i reformat  en

consonànciaambelgust artísticde cadamoment.Lavisitaalmonestirsubmergeixalvisitant

amb raconsemblemàticscomelclaustre,l’església o les estancesmodernistesde  

Ramon Cases,,i al mateix temps permet gaudir d’un dels muntatges  museogràfics

mésespectacularsdelpaís.So, llum,colors,

olors,personatgesdelpassat...Tot aixòenunentorn màgic.Unretorn  als 

orígensde la nostra història per viureuna experiènciaúnica.

Elgrupanirà acompanyatperunguiaquefarà les explicacions.

Durada:

1h
És possible adaptar la duració iel recorregut  

de les visites a las preferències de cada client

Horaris: De 10:00 a 16:00 

*Fora d’horari a partir de les 16:00.



Descobreix l’entorn de Sant Benet i degusta
productes autòctons

PASSEIG PER L’ENTORN I TAST DE PRODUCTES LOCALS

Els fruits de la terra és una visita al voltant de Sant Benet amb tast de productes  de 

proximitat. 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.

Al llarg del recorregut parlarem d’alguns dels cultius tradicionals de la zona i que també 

són representatius del paisatge mediterrani, i prendrem consciència de com aquests han 

conformat la història que entre tots hem anat transformant. Un recorregut dinàmic però a 

la vegada sensible, per redescobrir paisatges i gustos.

LA VISITA INCLOU UN TAST COMPOST PER:

· Formatge de cabra amb melmelada de raïm

· Degustació de 2 torrades: 1 d’espelta amb oli de corbella i 1 de multi cereals amb oli 

vera

· Coca amb verdures de temporada

· Mini xapates de blat amb olivada verda i làmines de fruita de temporada.

· Caldo de crema segons temporada i mossec del pelegrí

· Borregos de Sant Valentí

· Vi blanc i vi negre, Vermut de picapoll, aigua i most

Durada:

1,5h
Nombrede Participants:

20 min. 30 màx.

Horaris: De 10:00 a 16:00 

*Fora d’horari a partir de les 16:00

D’abril a novembre.



Team
Building



GEOCACHING AL MONESTIR

Un joc d'orientació apassionant  pels 
espais mil·lenaris de Món Sant Benet

Els participants esdivideixen en grups. Amb l’ajuda d'un mapa del monestir,  cada

grupha de sercapaçde localitzarunsmarcadorsdigitalsamagats endiferents racons

delmonestir iatravésd'unxip,deixarconstànciadel seupas. 

Esvisitenalgunsdelsprincipals espaisdel conjunt:Claustre,Refectori,Campanar,  Patide la

Creu,Jardins deMontserrat,Façanad'Esglésiai Cementiri.

Cadagrup ha de realitzarel seurecorregutenunordre concret.Abansd’iniciar larecerca,  els

grupshan de resoldrediferents enigmesrelacionatsambelscapitellsdel claustre

perobtenir l’ordreenelqual hauran derecórrer les estances.

Iels equips tambérebran l’encàrrec d'immortalitzarel seu periple ambquatre imatges  que

recreenquatremomentshistòricsendiferentspuntsdelmonestir.

Per a això disposarand’una càmera.

Tot això sense oblidar el temps.

L’equip que sigui capaç d’administrar millor el temps serà el guanyador!

Durada:

2h
NúmeroParticipants:

10 min. 50 màx.

Horaris: A partir de les 16:30.



EL MISTERI DESANTBENET

El captivador repte d’investigar un crim 
misteriós en el monestir

Unes caixes aparegudes recentment al monestir

són els testimonis muts d’un antic crim

que va tenir llocentreaqeustesparets mil·lenàries

Aprofitant les ombres dels crepuscle us proposem

una experiència de misteri en aquest indret singular

carregat de llegendes i històries encara per explicar.

Una activitat que requerirà tot el vostre enginy i habilitat

i que us permetrà recórrer alguns dels espais més emblemàtics del monestir

a la recerca de les pistes i proves clau d’un assassinat.

Esteu preparats?

Durada:

2h
Númerode Participants:

2 min. 5 màx.

Horaris: A partir de les 16:30.

©carlesfortuny

©carlesfortuny



EL LLIBRE PROHIBIT

Un escape gamecol·lectiu

Un llibre estrany i perillós,unacaixad'altaseguretat iuncompteenrerede 90minuts.

¿Quiserà capaç d’obrirlacaixaabansqueel llibre es destrueixi?

Un jocde cooperacióambientatenunmonestirmil·lenari;ple de reptes i intriguesper resoldre!

Molt pocssabende l'existènciad’aquest llibre.Durantl'últimarestauraciódelmonestir,es vadescobrir que

el pintorRamonCasesamagava unllibre estrany iperillósquehaviapertangut a l'antigabibliotecadels monjos.

Pel seu contingut,noes vaincorporar a l’inventarioficial, i va quedar dipositatenunacaixaforta

construïda  expressament percustodiar-lo.

Lacaixafortadelmonestirhacomplert 10anysi s'haactivatun compte enrere.Elsparticipantstenen90minuts  per

obrir-la.Desprésd’aquest tempsunàcidcauràa sobredel llibre iel destruiràpersempre…

FUNCIONAMENT
Enequipsde 5 persones,des d’unade lessalesdelmonestirhabilitadacoma centred'operacions,elsparticipants  hauran de 

trobardiferents pistesamagades a l’arxiudelpintorRamonCases.

Aquestespisteselsportaranarecórrerels espaisméssingularsdelmonestir:

Claustre     

Pati dela Creu

Campanar  

Galeria deMontserrat  

Façana de l’església

Encadaund’aquests llocs hauran de resoldre diferentsenigmesabase de jocsvisuals, codisnumèrics,etc.

Peròal final,només lacooperacióentreelsequips,aconseguiràresoldreel trencaclosquesquepermetràsalvaral llibre prohibit. 

Durada:

2h
NúmeroParticipants:

25 min. 120 màx.

Horaris: De 16:30 a 18:30.



MÓN SANT BENET EXPRÉS

Un escape game a la carrera!

Inspirat en el ja mític concurs de TV Pequín express us proposem descobrir el fantàstic

entorn de Món St. Benet d’una forma trepidant a través d’un joc d’escape.

L’objectiu de l’activitat és aconseguir  obrir una motxilla que amaga un substanciós i misteriós 

premi final i que durant tota l’activitat és custodiada pel game master que guia el joc.

Per tal d’aconseguir aquest premi els participants hauran de seguir les etapes d’un

recorregut que els portarà per diversos punts de l’entorn del monestir,

des dels Horts fins  als Jardins de la Casa de l’Amo,

sense oblidar l’entrada de l’imponent monestir romànic de Sant Benet.

FUNCIONAMENT

Organitzats per equips de 4 o 5 persones en cada etapa hauran de resoldre

diverses proves i enigmes ocults relacionats amb l’espai on es trobaran situats.

Per aconseguir-ho els caldrà treballar en equip, compartir coneixements i informació i

aprendre a comunicar-se de la forma més eficient.

Una experiència a l’aire lliure carregada de reptes i energia! Us hi atreviu?

NúmeroParticipants:

20 min. 120 màx.

Horaris: De 10:00 a 18:00.

Durada:

1, 5 h



BOOMBA

Una prova d’enginy per fomentar el treball en equips

Una estranya maleta fa tic-tac. Tres forrellats ens impedeixen veure’n el seu interior.

És una booomba! ¿Podreu desactivar-la? Haureu de resoldre enigmes i misteris

per arribar fins l’interior de la maleta. ¿En sereu capaços? No us preocupeu, el nostre especialista

artificier de Cocolistoserà amb vosaltres al principi del camí, tot i que després estareu sols.

¿Groc? ¿Vermell? ¿Gris? ¿Verd? ¿Quin cable heu de tallar?

Booombaés un joc grupalbasat en el concepte de jocs d’escaperoomper a empreses, perfecte

per a grans grups de treball. És un descompressor ideal per una jornada formativa o un dia de reunions.

A més a més, està indicat especialment per a la selecció de personal.

Les capacitats que es posen de relleu durant el joc poden donar moltes pistes al departament de

recursos humans, doncs en el joc en equip cada candidat acaba adoptant un rol en consonància

a les seves capacitats, tant intel·lectuals com de personalitat. Algunes de les competències

que es posen de manifest durant aquesta activitat són l’anàlisi del comportament

Individual, decisions per consens, organització de tasques, control de l’estrés,

pensament creatiu, resolució de conflictes, presa de decisions...

Durada:

1, 5 h
NúmeroParticipants:

20 min. 200 màx.

Horaris: De 9:00 a 19:00.



Tallers
gastronòmics



TALLER PARTICIPATIU DE CUINA CREATIVA (inclou àpat)

Descobrir els secrets de la cuina creativa de la mà d’un 

xef amb la seva posterior degustació

Un xef imparteix un taller participatiu, que permet als participants aprendre tècniques d’alta cuina 

de manera pràctica i amena, així com crear textures i sabors innovadors i sorprenents.

L’activitat es completa amb un dinar-degustació dels plats que s’han treballat durant el taller.

¡Per xuclar-se els dits!

Les tècniques de cuina d’alt nivell no estan només a l’abast dels cuiners dels grans restaurants. El 

taller afavoreix la possibilitat d’aprendre els secrets dels fogons i iniciar -se en la gastronomia 

creativa. El dinar final permetrà degustar els plats que s’han preparat, i es complementarà amb 

varis aperitius a l’inici i pre-postres, tot això elaborat pel xef.

Es realitza en un espai privat i exclusiu amb un show-cooking preparat.

EL TALLER INCLOU:

Menú complert compost de: 

Aperitius. Dos plats principals, pre-postres, postres, vi, refrescos, aigua, pa i cafès.

Aigua i vi blanc/negre disponibles durant l’activitat.

Davantals, receptari i bolígrafs. 

Horaris: Migdies d’11:30 a 15:30 o tardes de 18:00 a 22:00.

Durada:

4h
Nombre de participants:

min. 15 màx. 50



TALLER DEMOSTRATIU DE CUINA CREATIVA

Un taller profitós i constructiu per aprendre tècniques 

culinàries innovadores i incentivar la creativitat a la cuina

Taller demostratiu impartit per un xef expert que dóna eines per adquirir habilitats en els fogons i 

incentivar la creativitat. En unes hores, els participants adquireixen nocions de tècniques culinàries 

avançades, aprenen a organitzar-se dins la cuina i obtenen les claus principals per conèixer els aliments 

i les seves propietats.

El taller permet, de manera amena i molt didàctica, adquirir un coneixement molt valuós per posar en 

pràctica el dia a dia entre els fogons. Inclou la demostració de la preparació de tres plats per part del 

xef, amb participacions esporàdiques dels assistents. Posteriorment es fa una valoració i degustació.

EL TALLER INCLOU:

Aigua i vi blanc/negre durant l’activitat. Davantals, receptari i bolígrafs.

Horaris: Migdies de 12:00 a 14:00 o tardes de 18:30 a 20:30.

Durada:

2h
Nombre participants:

min. 10 màx. 80



TALLER PARTICIPATIU: PAELLA (inclou dinar)

L’excitant repte d’aprendre com fer 

una paella per xuclar-se els dits 

Aprendre els trucs per fer la millor paella d’arròs i després menjar -se-la. Així de simple i a la vegada 

temptadora és aquesta activitat. Un taller participatiu impartit per un dels nostres xefs en que els participants 

poden  adquirir tècniques de cuina i al mateix temps posar a prova la seva capacitat de treball en equip.

Un taller amè i participatiu per aprendre i per degustar. S’inicia amb la demostració de com s’elabora l’arròs i 

es continua amb l’elaboració de la paella, per equips, sempre amb la supervisió del xef. L’última part és la que 

més ve de gust: el dinar o sopar, amb la paella com a plat principal, i un menú complet per acompanyar -la.

.

EL TALLER INCLOU:

Aigua i vi blanc/negre disponibles durant l’activitat.

Davantals, receptari i bolígrafs. 

Menú complert compost de: 

Aperitiu, paella, plat principal, postres, vi, refrescos, aigua, pa i cafès.

Horaris: D’11:30 a 15:30 o de 18:00 a 22:00.

Durada:

4h
Nombre de participants:

Min. 10 màx. 60



TALLER PARTICIPATIU: APERITIUS 

Saber fer els aperitius més creatius i “trendy”

i ser l’enveja dels amics

No tothom sap fer caputxino de bolets, cuba libre de foie, o escuma de bacallà amb esfèric d’oliva negra. Aprendre a 

preparar algunes d’aquestes delícies és el que ofereix aquesta activitat que permet descobrir els secrets dels aperitius 

propis dels locals més selectes. El taller és impartit per un xef expert . Fomenta el treball cooperatiu i la competitivitat 

sana entre equips. En un parell d’hores es pot aprendre a fer aperitius que es poden servir per sorprendre als amics o la 

família en qualsevol àpat. Els aperitius es fan en grup i el taller finalitza amb una degustació.

APERITIUS QUE ES PODEN ELABORAR (cal escollir-ne 4):

· Escuma de brandada de bacallà amb esfèric d’oliva negra / Anacards caramel·litzats / Piruleta de codorniu

· Brotxeta de llagostins amb fideus d’arròs i aire de soja / Sopa de tomàquet amb escuma de formatge

· Tonyina amb alvocat / Patata brava’19 / Caputxino de bolets de temporada

· Cuba libre de foie / Esfèric de iogurt amb fruits vermells / Coulant de xocolata

EL TALLER INCLOU:

Aigua i vi blanc/negre disponibles durant l’activitat.

Davantals, receptari i bolígrafs. 

Horaris: De 12:00 a 14:00 o de 18:30 a 20:30.

Durada:

2h
Nombre de participants:

min. 10 màx. 20



TAST DE VINS

Una deliciosa experiència sensorial per aprendre

a conèixer els diferents tipus de vins

L’entorn de Món Sant Benet és una terra fèrtil per la vinya.

El millor lloc per realitzar una activitat per aprendre a conèixer els diferents tipus de vins, aproximar -se al 

glossari d’enologia i descobrir el procés de producció del vi i els seus possibles maridatges. Una experiència 

agradable i plaent per tots els sentits. El fruit de la vinya és un dels productes de casa nostra. Conèixer i saber 

diferenciar els vins és una forma de cultura i també un dels millors plaers per als sentits.

El taller és adaptable a varis nivells en funció dels participants. Assessorat per un sommelier, els participants 

provaran quatre vins de la D.O. Pla de Bages molt diferents entre ells i faran un tast “a cegues”. Per fer -lo, 

farà falta que es deixin guiar pels sentits: la vista, l’olfacte i el gust tindran un paper primordial.

Durada:

1h30min
Nombre de participants:

Min. 15 màx. 80

Horaris: De 9:00 a 20:00.



TAST DE VINS I FORMATGES

El plaer d’assaborir l’exquisit maridatge

entre el vi i el formatge 

Un sommelier experimentat convida als participants a conèixer diferents vins i formatges i les seves 

possibles combinacions, en una proposta deliciosa dirigida als millors paladars en la qual és possible 

assaborir des de formatges cremosos fins els típics de cabra catalans, regats amb els millors vins: negres 

joves, blancs afruitats, etc.

Provar el formatge cremós, el d’ovella o bé el formatge de cabra català artesà... I cada un amb el tipus de 

vi amb el que marida millor, és el que ofereix un taller que fa les delícies dels amants dels productes de 

qualitat.

El sommelier presenta l’assortit de formatges i també el maridatge corresponent, posant en context cada vi 

amb les seves característiques i peculiaritats.

Durada:

1h30min
Nombre de  participants:

Min. 15 màx. 80

Horaris: De 9:00 a 20:00.



TALLER D’APERITIUS AMB MARIDATGE

Aprendre a sorprendre els paladars amb maridatges 

selectes dels millors aperitius

La combinació de foie, anxoves o xocolata amb vins blancs dolços o negres és un dels maridatges 

més selectes que es poden trobar en l’àmbit dels aperitius. El taller que s’ofereix proposa conèixer, de 

la mà d’un sommelier expert, algunes d’aquestes perles de la gastronomia, tot això per obrir la porta a 

una nova dimensió de sabors.

Aquest taller serveix per conèixer deliciosos aperitius, però sobretot per saber harmonitzar -los amb 

un vi adequat. Un sommelier especialista que selecciona un maridatge que acompanya i harmonitza la 

degustació d’aperitius.

Durada:

1h30min
Nombre de  participants:

Min. 15 màx. 80

Horaris: De 9:00 a 20:00.



TALLER DE CÒCTELS

Molt més que agitar: els trucs essencials

per aconseguir els millors còctels

Una captivadora aproximació al món de la cocteleria clàssica de la mà d’un cocteler professional que 

revelarà alguns dels seus trucs més bens guardats. Els participants podran posar a prova la seva tècnica 

preparant alguns dels còctels més coneguts i després fer la degustació. Una barreja de sabors que a la força 

tindrà resultats deliciosos.

El còctel Kirch Royal donarà la benvinguda als participants. En la primera part un cocteler procedirà a la 

demostració del primer còctel, i després d’un torn de preguntes cada grup realitzarà el seu propi còctel amb 

la supervisió del cocteler. En la segona part es repetirà el procediment amb el segon còctel de la nit. 

L’activitat acabarà amb dolços al chill-out, i qui ho desitgi, podrà posar en pràctica els coneixements 

adquirits.

Durada:

1h30min
Nombre de participants:

Min. 15 màx. 80

Horaris: De 9:00 a 20:00.
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