LA SAGRISTIA NOVA I L’ESCOLANIA A MONTSERRAT, DOS ESPAIS
EMBLEMÀTICS DEL MONESTIR.
Els treballs del pintor Josep Obiols a Montserrat tenen la seva màxima esplendor a la
Sagristia Nova; un àmbit monàstic, de caràcter privat, al que accedirem des de l'edifici
de l'Escolania, on haurem conegut les instal·lacions de l'escola i el dia a dia dels
escolans.
· Dissabte dia 4 de juny a les 16h.
· Dissabte dia 23 de juliol a les 16h.

VIATGE A L’ORIENT BÍBLIC
El material botànic, zoològic i etnològic que va portar el P. Bonaventura Ubach de
Terra Santa, es troba a la reserva del gremi bíblic, un espai d'entrada restringida, que
ara us oferim la possibilitat de visitar.
· Dissabte dia 21 de maig a les 10.30h.
· Diumenge dia 10 de juliol, a les 12.15h.

DETECTIU AL MUSEU DE MONTSERRAT
Hem detectat que alguns dels quadres del nostre museu han estat copiats i que existeixen
algunes diferències entre els originals i les còpies.
Detectiu al Museu de Montserrat és una nova activitat familiar que us proposa visitar la
col·lecció de pintura moderna del Museu de Montserrat des d’un punt de vista totalment lúdic.
· Dissabte dia 28 de maig a les 10.30h.
· Diumenge dia 19 de maig a les 12.15h.

ELS QUADRES TENEN VEU
Heu sentit mai parlar d’un quadre? Cada quadre té una història que amb atenció
podem desxifrar- Només cal fixar-se en què ens diuen els seus colors, les seves formes,
les seves pinzellades…són la veu dels quadres.
Visita adreçada a nens de 8 a 12 anys.
· Diumenge dia 15 de maig a les 10.30h.

OBRES MESTRES DEL MUSEU DE MONTSERRAT. DE CARAVAGGIO A PICASSO
Us proposem conèixer les obres cabdals del Museu, i així descobrir la història de l'art de la mà
d'artistes tan significatius com Dalí, Casas, Rusiñol, Monet, Caravaggio o Picasso.
· Diumenge dia 15 de maig a les 15.30h.

UN BOSC ANIMAT
Visita al Parc Natural de Montserrat per a nens de 4 a 8 anys.
Aquesta visita permet conèixer algunes de les característiques principals de la Muntanya de
Montserrat, la fauna, les peculiaritats de la roca o la vegetació.
· Dissabte dia 11 de juny a les 11,00h.
· Dilluns dia 18 de juliol a les 11,00h.

DESCOBREIX MONTSERRAT: 1000 ANYS D’ESPIRITUALITAT, HISTÒRIA I ART
Aquesta visita és la millor manera de conèixer tots aquests aspectes, passejant pel Santuari,
visitant el Museu de Montserrat, l'Espai Audiovisual "Montserrat portes endins" i finalitzant el
recorregut a la Basílica, on es venera la imatge de la Mare de Déu de Montserrat.

· Dissabte dia 18 de juny a les 10,30h.
· Dissabte dia 16 de juliol a les 10.30h.
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