Tot un dia per ser Llull
Programa
09 h: Sortida des de Barcelona
10.30 h: Món Sant Benet
Taller Enllulla’t els dits
Taller de cuina de l’època medieval a partir de la figura de Ramon Llull.
Què menjava, Ramon Llull? A través de la vida i dels relats d’aquest personatge ens
endinsarem en les menges de l’època medieval. Descobrirem quins plats hi havia a la
taula de les cases benestants i els compararem amb el que menjaven els estaments
populars, a través de dues delicioses receptes de l’època: el menjar blanc i els cigrons
tendres. A més, procurarem conèixer què entenien els nostres avantpassats per una
alimentació saludable.
Visita medieval ‘Mil anys de sensacions’
A través d’un muntatge museogràfic us convidem a fer una immersió en la vida d’un
monestir on les veus, els sorolls del dia a dia i les imatges del passat afloren entre les
parets mil·lenàries, convertint aquesta visita en una experiència singular. Un recorregut
pels espais més emblemàtics del monestir: l’església, el claustre, el celler i les cel·les
de la galeria de Montserrat, que ens permetrà posar-nos a la pell dels seus habitants.
14 h: Dinar al restaurant La Fonda
Menú:
- Amanida de formatge de cabra cruixent o Canelons de bolets amb beixamel de
ceps.
- Pollastre sense feina a la Catalana amb panses i pinyons o Suquet de lluç
enromescat amb patates confitades.
- Pastís Sacher o Iogurt natural.
- Pa, aigua, copa de vi i cafè.
- Nota: us preguem que ens comuniqueu si teniu alguna intolerància o al·lèrgia
alimentària
16.30 h: Visita al Centre d’Interpretació del carrer del Balç de Manresa
Un muntatge audiovisual i una maqueta virtual us endinsaran a la Manresa medieval i
podreu recórrer un carrer del segle XIV únic a Catalunya.
17.15 h: Visita a la basílica de la Seu de Manresa
Descobriu una joia del gòtic català, obra de Berenguer de Montagut, arquitecte d’altres
monuments com Santa Maria del Mar, a Barcelona. Al seu interior conserva una
col·lecció important de retaules medievals.
18.30 h: Manresa llegeix Llull: presentació de l’Arbre exemplifical
Presentació de l’Arbre exemplifical, de Ramon Llull, a càrrec de Joan Santanach,
coordinador de l'Editorial Barcino.
Lectura de fragments de l’obra de Llull per part de representants de diverses entitats
de la ciutat.
19.30 h: Tornada a Barcelona
Món Sant Benet. Política d'anul·lacions:
Fins el dimecres 9 de novembre es podrà anul·lar la reserva i es retornarà el 100% de l'import
del pagament. Del 10 al 13 de novembre es retornarà el 50% del pagament. Del 14 al 17 de
novembre es retornarà el 25% del pagament. Si s'anul·la la reserva un dia abans de la data de
la visita o el mateix dia no es retornarà el pagament.

