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Com cada any per Santa Eulàlia, les monges clarisses del monestir, seguint un 
antic costum, ofereixen als regidors de l’Ajuntament de Barcelona el tradicional 
mató de Pedralbes, que elaboren segons una recepta que només elles conser-mató de Pedralbes, que elaboren segons una recepta que només elles conser-mató de Pedralbes, que elaboren segons una recepta que només elles conser
ven. La veu popular diu que el mató s’elabora al monestir des de l’edat mitjana. 
Gràcies a les notícies conservades del segle XIX, sabem que el consum del pro-
ducte era habitual al monestir i a les fondes de la vora. En aquesta agenda us 
proposem un nou taller de cuina per donar a conèixer l’evolució de la recepta a 
partir de diferents documents conservats.

El febrer també reprenem el cicle «Diàlegs de Pedralbes», en col·laboració amb 
el diari Ara. En l’edició d’enguany, dedicada al futur de la condició humana, es 
tractaran temes tan diversos com la intimitat en l’era de les xarxes socials, l’ètica 
en un món robotitzat, l’ecofeminisme i els problemes ètics de l’edició genètica.

Per tercer any consecutiu, amb l’arribada de la primavera, obrim el claustre a 
primera hora del matí per acollir el curs de meditació conduït per la mestra zen 
Berta Meneses i per Carina Mora, coordinadora de l’Àrea d’Espiritualitat de la 
Casa Sant Felip Neri.

Aprofiteu la visita al monestir per gaudir l’experiència immersiva de l’exposició 
«Rere els murs del monestir. Set-cents anys d’una història en femení», que pre-
senta el projecte web i imatges restitutives del monestir a l’edat mitjana, així 
com un audiovisual sobre la pugna pel poder dins del cenobi en els darrers 
temps medievals i una recreació virtual del monestir al segle XV mitjançant la XV mitjançant la XV

tecnologia 3D.

PRESENTACIÓ



Imatge reconstrucció 
de la cuina medieval 
del monestir de Pedralbes. 
© MMP - Burzon*Comenge, 
2019
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EXPOSICIONS

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

Murals divins

Aquest projecte web és fruit d’una recerca àmplia i ambiciosa 
que ens permet aproximar-nos al monestir de Pedralbes –des 
dels seus orígens i fins al present– com mai no ho havíem pogut 
fer fins ara. L’estudi de la documentació que es conserva a l’ar-
xiu 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 diferents 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 ex-
posició de llarga durada que dona a conèixer aquest nou recurs 
amb els mitjans tecnològics necessaris per gaudir completament 
de l’experiència.

La mostra proporciona claus per mirar les pintures que decoren 
l’espai amb ulls nous a través de les dades recollides en el pro-
cés de restauració i conservació. «Murals divins» ens apropa al 
significat artístic i devocional de la capella i ens permet imaginar 
l’impacte que devia causar en les persones que la contemplaven 
fa gairebé set-cents anys. 
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El juny del 2018 es va reobrir la capella de Sant Miquel un cop 
restaurada completament. La intervenció dels conservadors res-
tauradors ha posat en relleu la vàlua artística d’un dels conjunts 
pictòrics més destacats del gòtic català que es conserva en el lloc 
per al qual va ser concebut. L’any 2005 es va dissenyar i iniciar un 
projecte integral de gran abast que preveia diverses fases: la pri-
mera, de recerca i estudi, va precedir la intervenció directa sobre 
els murals; la segona fase, l’any 2013, es va centrar en la restaura-
ció del sostre, i tot seguit, durant el període 2014-2015, es va en-
cetar una tercera fase centrada en la consolidació i l’adherència 
de les pintures al seu suport, la neteja i l’eliminació de repintats, 
i les reintegracions posteriors, que van permetre la recuperació 
d’elements que hi havien quedat a sota, així com la restauració 
completa del pany central de la capella. En la darrera fase, exe-
cutada entre el 2017 i el 2018, es van eliminar els repintats que 
cobrien els marbrejats originals de l’arrimador pintat, i a més es 
va completar la restauració dels altres panys de la capella i es va 
reintegrar la pintura perduda amb la tècnica del rigatino al fresc. 
La capella de Sant Miquel finalment torna a lluir resplendent.

La nova presentació de la col·lecció dels tresors del monestir té 
per objectiu posar en valor l’antic dormidor de la comunitat, espai 
que acull la mostra, i la col·lecció mateixa. Una nova disposició i 
il·luminació de les peces, així com una senyalització que compleix 
criteris d’accessibilitat, permet al públic fruir de la simplicitat i 
grandiositat de l’espai alhora que contempla una col·lecció singu-
lar. Els tresors de Pedralbes són un conjunt d’objectes de caràc-
ter heterogeni aplegats al llarg dels segles per la comunitat: obres 
d’art, peces d’ús litúrgic i de mobiliari, i objectes d’ús quotidià de 
qualitat i procedència diverses. Tots ells, però, es mostren en el 
context on van ser utilitzats.

L’exposició proposa l’aproximació a una ciència complexa i elabo-
rada que es va desenvolupar al llarg dels segles medievals a partir 
dels principis bàsics de la medicina grega i romana i les aporta-
cions de la cultura araboislàmica, i que prenia la natura com a 
punt de partida de la seva acció. Com a part essencial d’aquesta 
exposició, es presenta al claustre del monestir la recreació hipo-
tètica d’un herbari medieval, en el qual es troben representades 
moltes de les plantes que les religioses devien cultivar o adquirir 
per elaborar remeis per a les germanes malaltes.

Els tresors 
del monestir

Plantes, 
remeis i 
apotecaris. 
El jardí 
medieval 
del monestir 
de Pedralbes

La capella de 
Sant Miquel 
del Reial 
Monestir de 
Santa Maria 
de Pedralbes
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VISITES I TALLERS

La vida en un monestir no és impermeable 
al pas dels anys. El recorregut per dife-
rents 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 mo-
nestir 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 mones-
tir medieval. 

Visita accessible
En dates concretes i per a grups concer-
tats, la visita compta amb suports per a 
l’accessibilitat. 

El monestir 
de Pedralbes. 
Història i art 

Dates
Diumenges 2 i 16 de 
febrer, 1 i 15 de març, 
5 i 19 d’abril, i 3 i 17 
de maig
Horari
D’11.30 a 12.30 h 
(castellà) i de 12.30 
a 13.30 h (català) 
Dates visita 
accessible
Diumenge 2 de febrer 
(visita adaptada 
a persones amb 
discapacitat visual) 
i dimarts 5 de març 
(visita adaptada a per-
sones amb discapacitat 
intel·lectual) a les 12 h
Preu
5 €
El primer diumenge de 
cada mes s’aplicarà 
una reducció del 40% 
al preu de la visita.
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Guia’m, al 
monestir de 
Pedralbes

El mató 
de Pedralbes

Data 
Diumenges 23 
de febrer i 1, 8 i 15 
de març
Horari
11 h
Preu
9,20 €
Es recomana reserva 
prèvia.

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 mitjan-
çant un recorregut per les principals es-
tances del recinte. La visita és conduïda 
per una persona amb síndrome d’Asper-per una persona amb síndrome d’Asper-per una persona amb síndrome d’Asper
ger, un trastorn de l’espectre autista que 
es caracteritza principalment per la difi-
cultat en les relacions socials, per patrons 
de comportament restrictius i repetitius, 
i per la intolerància als canvis i als im-
previstos, sense que tingui associada una 
afectació significativa de la capacitat intel-
lectual. 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’Asper-perquè persones amb síndrome d’Asper-perquè persones amb síndrome d’Asper
ger puguin fer de guies en entitats cultu-
rals. 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 auto-
nomia personal i trencar estigmes i pre-
judicis en relació amb les persones amb 
aquest trastorn.

Activitat nova
Taller de cuina i visita temàtica
Segons una vella tradició popular, les 
clarisses del monestir de Pedralbes han 
elaborat mató des de l’edat mitjana se-
guint una recepta que només elles conser-guint una recepta que només elles conser-guint una recepta que només elles conser
ven i que va ser molt popular a finals del 
segle XIX, quan al voltant del monestir hi 
havia una sèrie d’establiments on s’oferia 
aquest dolç tradicional. Us proposem un 
taller de cuina i una visita per conèixer 
l’origen de la recepta i la seva evolució al 
llarg dels segles a partir de diferents re-
ceptes documentades del mató.

Dates
Dissabtes (exceptuant 
el primer dissabte 
del mes, els dissabtes 
festius i els períodes 
de vacances)
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 h 
(exceptuant el primer 
diumenge de mes).
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Durant gairebé set-cents anys, el Reial Mo-
nestir de Santa Maria de Pedralbes acollí 
entre els seus murs dames de l’alta noblesa 
i filles de ciutadans honrats. Aquestes do-
nes poderoses controlaren el ric patrimoni 
del monestir, exerciren el seu poder més 
enllà de la clausura i marcaren clarament la 
trajectòria de la comunitat. El monestir de 
Pedralbes que contemplem avui en dia és 
obra de totes aquestes dones que hi deixa-
ren la seva empremta al llarg dels segles. A 
través de 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 Por-Elisenda de Montcada i Francesca ça Por-Elisenda de Montcada i Francesca ça Por
tella 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.

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

Visita a l’exposició temporal
Redescobreix amb una nova mirada la ca-
pella de Sant Miquel a través de la visita a 
l’exposició temporal «Murals divins». Les 
dades obtingudes en el procés de restaura-
ció i conservació de la capella aporten infor-ció i conservació de la capella aporten infor-ció i conservació de la capella aporten infor
mació sobre molts aspectes desconeguts de 
l’obra i n’ofereixen una imatge sorprenent i 
diferent, alhora que ens apropen al signifi-
cat artístic i devocional originari de l’obra.

Pedralbes, 
el monestir 
medieval i 
la capella de 
Sant Miquel

Pedralbes,
un escenari 
femení 
de poder

Murals divins

Data
Diumenges 9 de febrer 
i 26 d’abril
Horari
D’11.30 a 13 h 
Preu 
6,75 €
Es recomana reserva 
prèvia.

Data
Diumenge 8 de març
Horari
De 17.30 a 18.30 h 
Preu 
Gratuït amb motiu del 
Dia de la Dona

Dates 
Diumenges 22 de març 
i 24 de maig
Horari
De 12.30 a 13.30 h 
Preu
5 €

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

La remodelació del dormidor recupera 
la perspectiva de l’estructura arquitectò-
nica, alhora que estableix un nou diàleg 
entre l’espai i els objectes del tresor del 
monestir. Es tracta d’una col·lecció hete-
rogènia 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 arribaren al 
monestir com a fruit de les donacions de 
les mateixes religioses i de persones vin-
culades amb el monestir. La visita als tre-
sors construeix la història de la comunitat 
a través dels seus objectes: els personat-
ges 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.

Visita entorn de la recreació del jardí me-
dicinal medieval del claustre del monestir 
de Pedralbes. Descobrirem els principis 
bàsics de la medicina medieval i els conei-
xements sobre cures que es tenien a l’èpo-
ca, així com les pràctiques mèdiques que 
es duien a terme dins de la clausura.

Visita accessible
En dates concretes i per a grups concer-En dates concretes i per a grups concer-En dates concretes i per a grups concer
tats, la visita compta amb suport per a 
l’accessibilitat.

El claustre 
del monestir. 
Jardí 
simbòlic

Els tresors
del monestir

Dates 
Diumenges 26 d’abril 
i 31 de maig
Horari
D’11.30 a 13.30 h 
Preu
5 €
Es recomana reserva 
prèvia.

Dates 
Diumenge 12 d’abril 
Horari
D’11.30 a 13.30 h
Preu
5 €
Es recomana reserva 
prèvia.

Plantes, 
remeis i 
apotecaris 

Data
Diumenges 22 de març 
i 12 d’abril
Dates visita 
accessible
Diumenge 22 d’abril 
(discapacitat visual) 
i dimarts 5 de maig 
(discapacitat intel·lec-
tual) a les 12 h
Horari
D’11.30 a 12.30 h
Preu
5 €
Es recomana reserva 
prèvia.
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Regimen 
sanitatis. 
Salut i 
alimentació 
a l’edat 
mitjana 

Dates
Diumenges 29 de març
i 31 de maig
Horari
D’11 a 13 h
Preu 
9,20 €
Imprescindible reserva 
prèvia.

Seguint la tradició mèdica grega i romana, 
transmesa a l’occident medieval a través 
dels àrabs, la medicina medieval entenia 
que el cos humà estava compost pels qua-
tre elements en equilibri (aire, aigua, terra 
i foc), identificats amb quatre humors 
(sang, bilis groga, bilis negra i flegma). 
A l’edat mitjana, la malaltia s’entenia com 
un desequilibri d’aquests elements que 
calia restablir en primer lloc a través de la 
dieta, en segon lloc amb la farmacologia i 
únicament com a darrera opció recorrent 
a la cirurgia. Us proposem una visita i un 
taller conduït per un biòleg i educador 
ambiental per tal de conèixer els principis 
bàsics de les pràctiques mèdiques medie-
vals i alguns dels remeis que s’empraven a 
l’edat mitjana per corregir els desequilibris 
del cos.

Visita i taller
En col·laboració amb la Fundació Alícia
A l’edat mitjana, els metges formats a les 
universitats consideraven que per preser-universitats consideraven que per preser-universitats consideraven que per preser
var l’equilibri del cos i mantenir la salut 
era imprescindible la dieta, entesa en un 
sentit ampli. Tal com deia un aforisme 
recollit a Flos medicinae de l’Escola de 
Salern, «si et falten metges, que siguin 
metges per a tu aquestes tres coses: ànim 
alegre, descans moderat i dieta». A partir 
del Regiment sanitari que Arnau de 
Vilanova va escriure per a Jaume II, espòs 
de la reina fundadora del monestir de Pe-
dralbes, aprofundirem en el coneixement 
de dos aspectes concrets i fonamentals 
de la dietètica medieval: l’alimentació i el 
beure. Us proposem un taller demostració 
de cuina dissenyat per la Fundació Alícia 
en el qual, seguint els preceptes mèdics 
de l’època, cuinarem tres receptes saluda-
bles de l’època: cigrons tendres, celiandrat 
i salviat.

Herbarius. 
Plantes i 
remeis a l’edat 
mitjana

Data
Diumenge 10 de maig
Horari
D’11 a 13 h
Preu
9,20 €
Imprescindible reserva 
prèvia.



Església del monestir vista 
des de la clausura. 
© MMP - Pere Vivas
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CURSOS

Meditació 
al claustre

Jardín cerrado
revolotean libres
las mariposas

Mauricio Pino
Haiku de primavera

El claustre té la funció pràctica de dis-
tribuir i comunicar l’espai del monestir. 
Tanmateix, el claustre transcendeix el 
pla terrenal i també simbolitza la imatge 
arquetípica del paradís a través de l’arqui-
tectura, l’aigua i la vegetació. A Pedralbes, 
conservem el claustre gòtic més gran 
d’Europa, que llueix en la seva màxima 
esplendor quan ressorgeix la vegetació del 
jardí durant la primavera. Berta Meneses i 
Carina Mora ens conduiran en una medita-
ció zen pel claustre a través d’una pràctica 
meditativa en posició asseguda i d’una 
passejada en calma, amb aturades per 
poder copsar els detalls de l’entorn, fruir 
de la sensació de repòs i propiciar un es-
tat tranquil de l’esperit. Els divendres de 
primavera a primera hora del matí, a porta 
tancada, recuperarem l’espai del claustre 
per a la meditació.

Professores: 
Berta Meneses, religiosa filipense i 
mestra zen, i Carina Mora, coordinadora 
de l’Àrea d’Espiritualitat de la Casa Sant 
Felip Neri

Dates
Divendres 13, 20 i 27 
de març, 17 i 24 d’abril, 
8, 15, 22 i 29 de maig, 
i 5, 12 i 19 de juny
Horari
De 8 (arribada fins a 
les 8.15) a 9.45 h
Preu
4 € per sessió
Observacions
Cal dur roba i calçat 
còmodes.
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EL MONESTIR EN FAMÍLIA

Espectacle de clown
Què és la poesia? Com es produeix? 
A Môesia, la pallassa Mô comparteix amb 
grans i petits l’aventura incansable d’atra-
par la poesia, de trobar-ne una de pròpia, 
d’elevar-la al més amunt possible i volar, 
qüestionant-la una vegada i una altra, per 
sentir la llibertat que atorga la mirada 
poètica. De desafiar l’absurd, el ridícul i 
l’extravagant per rebel·lar-nos contra el 
no-res de la realitat construïda. Desper-
tem i atrevim-nos a somiar a través de 
l’acció, la màgia i la música.

Môesia Data
Diumenge 9 de febrer
Horari
12 h
Preu:
3 €
Imprescindible 
reserva prèvia
Edat
Famílies amb nens 
a partir de 3 anys
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La vida en 
un monestir
medieval

La farmàcia
del monestir:
plantes 
i remeis a 
l’edat mitjana

Contes de 
l’altra banda 
del món

Visita dinamitzada familiar
A l’arxiu de la comunitat es conserva un 
document antiquíssim que detalla tot el 
que hi havia al monestir fa gairebé sis-
cents cinquanta anys. Però què eren tots 
aquells objectes? Per a què servien? De 
qui eren? On es guardaven? Un recorregut 
pel monestir ens permetrà donar respos-
ta a aquestes preguntes i descobrir que 
a l’edat mitjana un monestir funcionava 
igual que una petita ciutat autosuficient 
però connectada amb el món exterior.

Visita dinamitzada familiar
Al claustre del monestir trobareu un jardí 
medicinal amb les plantes que s’usaven a 
l’edat mitjana per restablir l’equilibri del 
cos en cas de malaltia. Voleu conèixer 
quins remeis preparava la infermera per 
a les monges malaltes? Quins tractaments 
els aplicava el metge? Us proposem una 
visita als espais del monestir vinculats 
amb la salut (jardí medicinal, farmaciola 
i infermeria) i un taller pràctic en el qual 
elaborarem alguns medicaments simples 
per guarir afeccions comuns a l’edat mit-
jana: infusions de poliol i regalèssia, xarop 
de viola i ungüent de pericó.

Contacontes
Hi ha tants contes com maneres de creure 
i veure el món per a aquelles persones que 
tinguin ganes d’aplegar-se i passar una 
bona estona juntes, tot cantant, jugant 
i escoltant històries. Susana Tormo ens ex-
plicarà contes de quan encara no existien 
els anys ni els dies, contes que fan que 
passin coses màgiques i divertides, contes 
de meravelles i cantarelles de l’altra banda 
del món.

Dates
Diumenges 29 de març 
i 10 de maig
Horari
D’11.30 a 13 h
Preu:
3 €
Edat
Famílies amb nens 
d’entre 6 i 12 anys

Data
Diumenge 26 d’abril
Horari
D’11.30 a 13 h
Preu
3 €
Edat
Famílies amb nens 
de 6 a 12 anys

Data
Diumenge 22 de març
Horari
12 h
Preu
3 €
Imprescindible 
reserva prèvia
Edat
Famílies amb nens 
a partir de 5 anys
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Audioguia 
familiar 

Tanta roba
i tan poc 
sabó

Contacontes
Contes i cantarelles sobre bugaderes i 
dones d’aigua al safareig del claustre dels 
gats. Susana Tormo ens explicarà històries 
que ajudaven a passar millor la feixuga i 
desagraïda feina de fer la roba neta. His-
tòries que s’escoltaven tot ensabonant, 
picant, esbandint i assolellant la bugada.

L’audioguia familiar està disponible en 
català i castellà. La família o els infants 
acompanyats d’un adult podran compartir 
l’experiència de l’audioguia familiar. 

Data
Diumenge 24 de maig
Horari
12 h
Preu
3 €
Imprescindible 
reserva prèvia 
Edat
Famílies amb nens 
a partir de 5 anys

Preu
Inclosa en el preu de 
l’entrada al monestir 
de Pedralbes
Edat
A partir de 8 anys 

Si necessiteu interpre-
tació a la llengua de 
signes per a qualsevol 
de les activitats, cal 
que ens ho confirmeu 
per telèfon o correu 
electrònic amb una 
antelació de quinze 
dies laborables. 

Per a totes les acti-
vitats es recomana 
reserva prèvia
Places limitades a 
25 persones per grup. 
El monestir de Pedral-
bes es reserva el dret 
d’anul·lar una activitat 
si no s’arriba a un mí-

nim de reserves. Si no 
s’especifica el contrari, 
les visites es fan en 
català. Per a grups amb 
reserva prèvia, el mo-
nestir ofereix les visites 
en altres idiomes, així 
com la interpretació a 
la llengua de signes.

T
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CONFERÈNCIES I DIÀLEGS

Cicle 
«Art i 
història als 
museus de 
Barcelona»

2020. Museus en flor
Organitzen Fundació Amics del MNAC, 
Museu Frederic Marès, Museu del Disseny, 
MUHBA, Museu de la Música i Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
Coordina Fundació Amics del MNAC
Una oportunitat única i exclusiva per des-
cobrir les flors que s’amaguen en alguns 
objectes de les col·leccions dels museus 
participants.

Conferències
Dimarts 10, 17, 24 i 
31 de març, i 14 i 21 
d’abril a les 17 h (1r 
torn) i a les 18.30 h 
(2n torn). Cal triar un 
dels dos grups. Si la 
demanda ho requereix, 
s’obriran nous grups 
l’endemà de cadascu-
na de les visites, en 
dimecres.
Informació 
i inscripció al cicle
Fundació Amics del 
MNAC, tel. 93 622 03 81, 
amics@amicsdelmnac.org 
Preu d’inscripció 
al cicle complet
60 € (públic general), 
50 € (estudiants, 
jubilats i amics de cada 
institució). Imprescin-
dible inscripció prèvia. 
Places limitades
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En col·laboració amb el diari Ara
En el programa d’enguany es proposa una 
reflexió des de la filosofia i l’ètica centrada 
en el futur de la condició humana. La pro-
posta d’aquest programa, sota la direcció 
del filòsof Daniel Gamper, serà modera-
da pel periodista Antoni Bassas.

Vides transparents? La revolució de 
la intimitat en l’era de les xarxes 
socials, amb Liliana Arroyo, investiga-
dora de l’Institut d’Innovació Social 
(ESADE), responsable d’impacte social 
a PlayGround DO i doctora en Sociologia 
per la Universitat de Barcelona 
Data: dijous 27 de febrer

Problemes ètics de l’edició genètica, 
amb Tomàs Marquès-Bonet, director 
de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC/
UPF) i investigador ICREA a la Universitat 
Pompeu Fabra
Data: dijous 19 de març

Què és l’ecofeminisme?, amb Marta 
Tafalla, professora de Filosofia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Data: dijous 16 d’abril

Quines ètiques per a un món robotit-
zat?, amb Jordi Vallverdú, professor de 
Filosofia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Data: dijous 7 de maig

Informació general 
del cicle

Horari
De 19 a 20.30 h. 
El monestir obrirà 
les portes una hora 
abans. Els diàlegs 
seran retransmesos en 
directe per streaming 
a barcelonacultura.
bcn.cat.
Preu
3 €

Imprescindible reserva 
prèvia. Places limitades
Informació del cicle 
i reserves
reservesmonestir
pedralbes@bcn.cat
Tel. 93 256 34 27

Cicle 
«Diàlegs de
Pedralbes»:
El futur de 
la condició 
humana 
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MÚSICA

Cicle líric 
«Les veus 
del monestir»

Dates
Dimecres 19 de febrer, 
18 de març, 22 d’abril 
i 20 de maig
Horari
De 19 a 20 h
Preu
Accés gratuït. Places 
limitades. Imprescin-
dible reserva prèvia a 
reservesmonestir
pedralbes@bcn.cat  
Tel. 93 256 34 27
Les reserves es poden 
fer durant els quinze 
dies anteriors al 
concert.

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

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

Gratuït



Entrada del monestir de Pedralbes. 
© MMP - Pere Vivas
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iN MUSEU
Dissabte 1 de febrer 
T’ensenyem la cara B del museu. 
Et convidem a visitar els espais habitual-
ment restringits i a conèixer la feina dels 
professionals que hi treballen. 

Santa Eulàlia
12 de febrer
Dimecres 12 de febrer, portes obertes amb 
motiu de la festivitat de Santa Eulàlia

Divendres Sant
10 d’abril
Tancat

Dia Internacional del Treballador 
1 de maig
Tancat

Nit dels Museus
16 de maig
Portes obertes de 19 a 1 h 
Visites comentades gratuïtes al monestir 
(de 19 a 22.30 h) 

Dia Internacional dels Museus
18 de maig
Portes obertes al monestir, diumenge 
17 de maig

DIADES I FESTIUS
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Exposicions (pàg. 7-8)

Visites i tallers

El monestir de Pedralbes. Història i art (pàg. 9)

El monestir de Pedralbes. Història i art. Visita accessible (pàg. 9)

Guia’m (pàg. 10)

Pedralbes, el monestir medieval i la capella de Sant Miquel (pàg. 11)

El mató de Pedralbes (pàg. 10)

El monestir en família

Môesia (pàg. 16)

Conferències i diàlegs

Cicle «Diàlegs de Pedralbes» (pàg. 20)

Música

Cicle líric «Les veus del monestir» (pàg. 21) 

Diades i festius

iN MUSEU (pàg. 23) 

Santa Eulàlia. Portes obertes al monestir (pàg. 23) 

DS 1 – DS 29

DG 2, 16

DG 2

DS 8, 15, 22, 29

DG 9

DG 23

DG 9

DJ 27

DC 19

DS 1

DC 12

FEBRER
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Exposicions (pàg. 7-8)

Visites i tallers

El monestir de Pedralbes. Història i art (pàg. 9)

El mató de Pedralbes (pàg. 10)

El monestir de Pedralbes. Història i art. Visita accessible (pàg. 9)

Guia’m (pàg. 10)

Pedralbes, un escenari femení de poder (pàg. 11)

Murals divins (pàg. 11)

Plantes, remeis i apotecaris (pàg. 12)

Regimen sanitatis. Salut i alimentació a l’edat mitjana (pàg. 13)

Cursos

Meditació al claustre (pàg. 15)

El monestir en família

Contes de l’altra banda del món (pàg. 17)

La vida en un monestir medieval (pàg. 17)

Conferències i diàlegs

Cicle «Art i història als museus de Barcelona» (pàg. 19)

Cicle «Diàlegs de Pedralbes» (pàg. 20)

Música

Cicle líric «Les veus del monestir» (pàg. 21)

DG 1 – DT 31

DG 1, 15

DG 1, 8, 15

DT 3

DS 14, 21, 28

DG 8

DG 22

DG 22

DG 29

DV 13, 20, 27

DG 22

DG 29

DT 10, 17, 24, 31

DJ 19

DC 18

MARÇ
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Exposicions (pàg. 7-8)

Visites i tallers

El monestir de Pedralbes. Història i art (pàg. 9)

Guia’m (pàg. 10)

Els tresors del monestir (pàg. 12)

Plantes, remeis i apotecaris (pàg. 12)

Pedralbes, el monestir medieval i la capella de Sant Miquel (pàg. 11)

El claustre del monestir. Jardí simbòlic (pàg. 12)

Cursos

Meditació al claustre (pàg. 15)

El monestir en família

La farmàcia del monestir: plantes i remeis a l’edat mitjana (pàg. 17)

Conferències i diàlegs

Cicle «Art i història als museus de Barcelona» (pàg. 19)

Cicle «Diàlegs de Pedralbes» (pàg. 20)

Música

Cicle líric «Les veus del monestir» (pàg. 21)

Diades i festius

Divendres Sant. Tancat (pàg. 23)

DC 1 – DJ 30

DG 5, 19

DS 18, 25

DG 12

DG 12

DG 26

DG 26

DV 17, 24

DG 26

DT 14, 21

DJ 16

DC 22

DV 10

ABRIL
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Exposicions (pàg. 7-8)

Visites i tallers

El monestir de Pedralbes. Història i art (pàg. 9)

Guia’m (pàg. 10)

Herbarius. Plantes i remeis a l’edat mitjana (pàg. 13)

Murals divins (pàg. 11)

El claustre del monestir. Jardí simbòlic (pàg. 12)

Regimen sanitatis. Salut i alimentació a l’edat mitjana (pàg. 13)

Cursos

Meditació al claustre (pàg. 15)

El monestir en família

La vida en un monestir medieval (pàg. 17)

Tanta roba i tan poc sabó (pàg. 18)

Conferències i diàlegs

Cicle «Diàlegs de Pedralbes» (pàg. 20)

Música

Cicle líric «Les veus del monestir» (pàg. 21)

Diades i festius

Dia Internacional del Treballador. Tancat (pàg. 23)

Nit dels Museus. Portes obertes i visites gratuïtes (pàg. 23)

Dia Internacional dels Museus. Portes obertes (pàg. 23)

DV 1 – DG 31

DG 3, 17

DS 9, 16, 23, 30

DG 10

DG 24

DG 31

DG 31

DV 8, 15, 22, 29

DG 10

DG 24

DJ 7

DC 20

DV 1

DS 16

DG 17

MAIG



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

HORARI DE VISITA 
De l’1 d’octubre al 31 de març:
de dimarts a divendres, de 10 a 14 h, i dissabtes 
i diumenges, de 10 a 17 h (primer diumenge de 
mes i tots els diumenges a partir de les 15 h, 
entrada gratuïta)
De l’1 d’abril al 30 de setembre:
de dimarts a divendres, de 10 a 17 h; dissabtes, 
de 10 a 19 h, i diumenges, de 10 a 20 h (primer 
diumenge de mes i tots els diumenges a partir 
de les 15 h, entrada gratuïta)
Dilluns tancat
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 a 14 h
T. 93 256 34 27
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

MONESTIR 
DE PEDRALBES
Baixada del Monestir, 9
08034 Barcelona
T. 93 256 34 34

monestirpedralbes.barcelona
monestirpedralbes.barcelona/rereelmurs
facebook.com/MonestirdePedralbes
twitter.com/MPedralbes
instagram.com/monestirpedralbes/
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Amb la col·laboració de:




