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  Dissabte 10 de març del 2018 
 

Museu de Montserrat “ Viatge a l’Orient Bíblic” 
Santa Cecília de Montserrat  

 Institut Art i Espiritualitat Sean Scully   
  
 Matí: a les nou (9.00 h) del Pg. de Gràcia a la cantonada amb la Gran Via 

de les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota mateix de l’edifici 
de GENERALI.  

 Esmorzar: al restaurant de l’hotel BRUC, a càrrec de cadascú.  
 Tot seguit, seguirem la nostre ruta passant pel coll de Can Maçana fins a 

arribar al Monestir de Montserrat. Allà ens dirigirem al MUSEU per tal 
de fer la visita, guiada i comentada, a la magnífica col·lecció arqueològica 
dels països de l’Orient Bíblic que va anar recopilant, durant un llarg període 
de temps, el P. Bonaventura Ubach (1879-1960), monjo de Montserrat. 

 Dinar: al restaurant de l’Hostal Abat Cisneros de Montserrat. 
1r Canelons clàssics Abat Cisneros  –  2n Bacallà a l’all cremat.  

Postres: mató i mel de Montserrat  – Pa, vi, aigua i cafè o infusions. 
 Tarda: ens aproparem fins a l’antic Monestir Benedictí de Santa Cecília 

de Montserrat. La seva església és d’estil romànic i fou restaurada el 1928 
per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch i excavada i posada a punt per 
l’arquitecte Xavier Guitart el 2014, amb la intervenció artística del pintor 
Sean Scully, d’origen irlandès. Actualment, s’ha convertit en l’Institut de 
Recerca de la Dimensió Espiritual de l’Art i de la Persona Humana i 
s’hi fan sessions de meditació silenciosa acompanyada, conferències i 
col·loquis, lectures o recitals de poesia espiritual, sessions d’audició 
musical, etc.  

PREU: 88  EUROS 
 

Per a inscripcions, truqueu al tel.  93 241 41 42 de dilluns a dijous 
de 9.00 a 18.00 h, i divendres de 9.00 a 15.00 h, o bé al 616 958 009 (Pere) 

Per tal de fer efectiva la reserva,  cal trucar per telèfon i fer 
l’ingrés abans del DIMECRES 28 de febrer al número de compte següent: 

CaixaBank “laCaixa”  ES34 ·2100·3017·0822·0064·1565 


