
 

      

 

 

 

 

 

MÓN SANT BENET:  

Podeu trobar tota la informació sobre les activitats a 

www.monstbenet.cat  

 

- OPERACIÓ PASQUA   Noves 

sessions! 

 

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 

d’abril a les 11 h  

 

12, 13 i 14 d’abril a les 18 h 

 

Preu: 9,5€/nen   

https://monstbenet.com/ca/agenda/operacio-pasqua/  

 

 

A “Operació Pasqua” celebrem 

l’arribada de la primavera i us 

animem a venir a provar dues de les 

tradicions que s’hi celebren. A la 
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primera part de l’activitat buscarem en família 

els ous de pasqua de colors amagats als Jardins 

de la Casa de l’Amo. No serà fàcil i, en alguns casos, 

necessitarem seguir les pistes que ens hi portaran per 

guardar-los. Preparats per esmolar el vostre enginy en 

equip? Només amb l’ouera completa podrem endinsar-nos a 

la cuina de la Fundació Alícia per elaborar una deliciosa 

mona de pasqua. Sabeu què representa la tradició de la 

mona? I quin ingredient especial va incorporar-s’hi fa cent 

anys? Us n’expliquem tots els secrets! 

 

 

- EXPLORADORS A MÓN SANT BENET. CIRCUIT 

D’ORIENTACIÓ EN FAMÍLIA 

 

15 d’abril de 10h – 15h 

16 d’abril de 10h – 13 h 

17 d’abril de 10h – 13 h 

 

Preu: És una inscripció per grup/família amb un màxim 

de 5 persones per reserva. El preu és de 15 euros/reserva 

https://monstbenet.com/ca/visites-i-

activitats/exploradors-a-mon-sant-benet-circuit-

dorientacio-en-familia/  

  

 

Famílies, esteu preparades per 

ajudar al Roc a convertir-se en 

un veritable explorador?  

https://monstbenet.com/ca/visites-i-activitats/exploradors-a-mon-sant-benet-circuit-dorientacio-en-familia/
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En Roc és una mica despistat i sempre s’acaba 

perdent pels camins del voltant de Món Sant Benet. Agafeu 

les vostres motxilles i unes bones vambes i prepareu-vos per 

interpretar mapes i esmolar la vostra bona orientació! 

 

Us proposem trobar els 10 punts escampats per la zona de la 

ribera del Llobregat. A cada punt hi trobareu una valisa 

que us servirà per marcar el vostre mapa i una curiositat 

del territori. L’activitat us convida a viure una matinal 

lúdica en família tot buscant petits tresors de coneixement! 

Us hi animeu? 

 

 

Si vols completar la teva experiència a l’Hotel Món t’oferim: 

 

PAQUET ESPECIAL. Inclou: El Misteri de Sant Benet + 

Allotjament en habitació doble a l’Hotel Món, sopar al 

Restaurant Món i esmorzar per a dos: 216€ (Preu per a 

dues persones en habitació doble). 

 

 

LA PEDRERA:  

Podeu trobar tota la informació sobre les activitats a 

www.lapedrera.com  

Obert tots els dies  

De dilluns a diumenge, i festius: 9 h – 18.30 h 

http://www.lapedrera.com/


 

Visita nocturna: 19 h – 23 h 

 

EXPOSICIÓ TEMPORAL A LA PEDRERA:  

Morandi. Ressonància Infinita 

 

Fins al 22 de maig.  

De dimarts a diumenge, de 10 h a 19.30 h.  

 

Preu: 8€ 

Entrada reduïda 5€ 

https://www.lapedrera.com/ca/age

nda-activitats-

barcelona/exposicions-

actuals/morandi-ressonancia-

infinita  

 

«Morandi. Ressonància infinita» fa un recorregut 

retrospectiu per l'obra del pintor i gravador italià Giorgio 

Morandi (Bolonya, 1890-1964), un dels artistes més 

significatius i inclassificables del panorama artístic de la 

primera meitat de segle XX.  

 

Indiana Stones: Explorem! 

 

Dissabte 9 d'abril, 10 h 

Diumenge 10 d'abril, 10 h 

https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/exposicions-actuals/morandi-ressonancia-infinita
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Divendres 15 d’abril, 10 h 

Dissabte 16 d’abril, 10 h 

Diumenge 17 d’abril, 10 h 

Dilluns 18 d’abril, 10 h 

Dissabte 23 d’abril, 10 h 

Diumenge 24 d’abril, 10 h 

Dissabte 30 d’abril, 10 h 

 

 

Duració: 1h 30min 

Preu: 8,50€ (nens i adults) 

Cal reserva prèvia al 93 214 25 76 

o reserves@lapedrera.com  

 

Visita dinamitzada 

Sereu exploradors temeraris com l’Indiana Jones i 

descobrireu tots els racons de La Pedrera a través 

d’activitats pels diversos espais de l’edifici que us portaran 

a trobar el tresor més valuós d’Antoni Gaudí, amagat en 

algun indret d’aquesta casa. Amb aquesta visita 

dinamitzada veureu de manera molt divertida i amena La 

Pedrera. Us hi esperem, exploradors! Edat recomanada: de 5 

a 10 anys 

 

Horaris La Pedrera: 

 

Visita de dia “La Pedrera Essencial”:  

De dilluns a diumenge, i festius: 9 h - 18.30 h 

 

mailto:reserves@lapedrera.com


 

Visita nocturna “La Pedrera Night Experience”:  

De dilluns a diumenge, i festius. A partir de les  

19 h en català, castellà i anglès.  

 

Visita guiada “La Perdrera Oculta”:  

Dissabte a les 12.15 h en català i diumenge a les 12.15 h 

en castellà 

 

MÓNNATURA DELTA:  

 

Podeu trobar tota la informació sobre les activitats a 

www.monnaturadelta.com  

 

VISITES: 

La visita dels menuts: 

Descobriu l’essència 

del Delta en família 

 

Caps de setmana, ponts i 

festius a les 10.30 h.  

Programació especial 

Setmana Santa (del 9 al 18 d’abril): tots els dies a les 12 h 

i a les 17 h. 

 

Preu: Adults 12€ i nens (de 5 a 12 anys) 6€ 

Durada de l’activitat: 1h 30 min. 

http://www.monnaturadelta.com/


 

https://www.monnaturadelta.com/ca/families/vis

ita-dels-menuts  

 

Aquesta visita familiar està pensada per a que els més petits 

de la família puguin gaudir de l'entorn de MónNatura 

Delta, i alhora descobrir la riquesa d'aquest 

espai.  Coneixerem la història del pirata de les salines 

EicTu XicMano, veurem aus fascinants com els flamencs i 

practicarem activitats tradicionals úniques del Delta de 

l’Ebre com tirar el rall o navegar amb pontona. 

 

Per a grups hi ha la possibilitat de concertar visites fora 

d’aquests horaris. Activitat subjecte a les condicions 

meteorològiques. 

 

 

Visita guiada MónNatura Delta: Visita guiada al 

centre acompanyats d’un guia local 

 

Caps de setmana, ponts i festius a les 12 h en català i a les 

16 h en castellà.  

 

Preu: 12€ adult 

6€ nen de 5 a 12 anys 

 

http://www.monnaturadelta.com/ca/visita-mon-natura-

delta/veigues-quin-delta  

 

https://www.monnaturadelta.com/ca/families/visita-dels-menuts
https://www.monnaturadelta.com/ca/families/visita-dels-menuts
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Visita guiada completa a MónNatura Delta de 

l’Ebre fent un circuit per tots els espais del 

centre. Un guia de la zona ens acompanyarà per conèixer 

de ben a prop el valor d’aquest territori, amb una gran 

riquesa en fauna i flora i un paisatge únic i amb una gran 

personalitat. També podrem gaudir de la divertida 

experiència de les barques de perxar. 

 

SORTIDES DE NATURA: 

Les aus del Delta de l’Ebre 

10, 11 i 13 d’abril a les 18.30 h. 

 

Preu: 8€ adults – 4€ nens de 5 a 12 anys (no inclou 

l’entrada a MónNatura Delta) 

Descompte especial: “Les aus del Delta de l'Ebre” + “visita 

lliure a MónNatura Delta” – 14,5 € adults i 8 € nens 

Visita en català 

Imprescindible fer reserva prèvia 

https://www.monnaturadelta.com/ca/activitats/les-aus-

del-delta-de-lebre  

 

Sortida d’iniciació ornitològica al Delta de l’Ebre 

 

El Delta de l’Ebre és la zona humida més gran de 

Catalunya i una de les més importants d’Europa occidental. 

La seva particular formació ha creat un espai únic de gran 

https://www.monnaturadelta.com/ca/activitats/les-aus-del-delta-de-lebre
https://www.monnaturadelta.com/ca/activitats/les-aus-del-delta-de-lebre


 

riquesa natural i sobretot d’aus aquàtiques 

reconegudes internacionalment. 

 

Aquesta activitat consta d’una passejada pels voltants de 

MónNatura Delta per aprendre a identificar i conèixer els 

ocells més comuns del Delta de l’Ebre. Podrem veure 

espècies com el bernat pescaire, el martinet blanc, la gamba 

roja, el flamenc, diferents espècies d’ànecs, etc.  

 

Durada de l’activitat: 1:30 

 

 

Racons del Delta 

 

Dies: 9, 12 i 14 d’abril a les 18.30 h. 

 

Preu: 8 € adults i 4 € nens 

Activitat dirigida a tot tipus de públic. 

Durada: 1,30h   

https://www.monnaturadelta.com/ca/activitats/racons-

delta 

 

Activitat al Delta amb destinació sorpresa. Gaudeix 

d’alguns dels racons més interessants del territori i 

explorem l’entorn de la mà d’un dels nostres guies locals. 

Endinsat en aquesta aventura per conèixer en profunditat 

alguns espais amb un gran encant i personalitat. 

 

https://www.monnaturadelta.com/ca/activitats/racons-delta
https://www.monnaturadelta.com/ca/activitats/racons-delta


 

Informarem de la ubicació del punt de trobada 

el dia anterior a la visita. 

 

 

 

La visita dels flamencs 

Dissabtes a les 12 h. 

Preu: 8€ adults i 4€ nens 

Durada 1 h 

 

Visita especial que permet descobrir mil i una curiositats 

dels ocells més emblemàtics del delta, els Flamencs. 

Aprendrem sobre la seva vida, anatomia, alimentació i 

altres aspectes menys coneguts tot observant-los en directe 

mitjançant els nostres telescopis des del Mirador 360º.  

 

 

MÓNNATURA PIRINEUS:  

Podeu trobar tota la informació sobre les activitats a 

www.monnaturapirineus.com  

 

 

FAUNA DELS PIRINEUS 
Diumenges a les 10 h 

http://www.monnaturapirineus.com/


 

Passejada guiada al Centre de fauna per conèixer algunes de les 
espècies d’animals més emblemàtiques dels Pirineus com el trencalòs, 
el linx o el gat salvatge. Una autèntica experiència! 

https://monnaturapirineus.com/ca/content/fauna-dels-pirineus  

 

 

#PIRINEUSNATURA 
Dissabtes a les 10 h 
 

Passejada en plena natura per descobrir els secrets que ens amaga la vida salvatge 

dels Pirineus. Descobrirem què passa a la natura segons l’estació de l’any que ens 
trobem. Vine a descobrir la part més salvatge dels Pirineus! 

https://monnaturapirineus.com/ca/content/pirineusnatura-0 

 

El desgel 
Dissabtes del 2 al 30 d’abril a les 9.30 h. 
 

Durant els mesos d’abril i maig és quan comença el desgel i els rius estan en un 
moment de màxima esplendor. Durant aquesta activitat farem una excursió a la Mata 
de València per descobrir la cascada del Gerber, el salt d’aigua més alt del Parc 

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

https://monnaturapirineus.com/ca/content/activitats  

 

 

VIATJA PER LES GALÀXIES 
Dissabtes del 2 al 30 d’abril a les 19.45 h. 
 

 

El cel de MónNatura Pirineus presenta unes característiques espectaculars per gaudir 
d’una sessió d’astronomia. Durant aquesta activitat, gaudirem d’un espectacle 

https://monnaturapirineus.com/ca/content/fauna-dels-pirineus
https://monnaturapirineus.com/ca/content/pirineusnatura-0
https://monnaturapirineus.com/ca/content/activitats


 

d’estrelles a l’interior que culmina amb una visita a l’exterior a 
l’observatori astronòmic, quan es fa fosc. 

https://monnaturapirineus.com/ca/content/viatja-les-gal%C3%A0xies-0  

 

 Estada Setmana Santa – de l’11 al 18 d’abril (8 dies/ 7 

nits) 

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS 

Cal reserva prèvia.  

Consulta els dies i els horaris al telèfon 973 62 67 22 

 

 

https://monnaturapirineus.com/ca/content/viatja-les-gal%C3%A0xies-0

