
UN INDRET 
ÚNIC PER A
RODATGES



Món Sant Benet és un indret 
únic que reuneix infinites 
propostes de localitzacions 
per a rodatges i anuncis 
publicitaris.



Monestir de Sant Benet

AMBIENT  
MEDIEVAL
El monestir de Sant Benet és un  
viatge a l’edat mitjana amb racons 
que ens transporten en el temps.

Claustre romànic

Església romànica

Palau de l’Abat, gòtic Celler gòticPati de la Creu



Residència burgesa

AMBIENT 
MODERNISTA
Una residència burgesa de prin-
cipis del segle xx, on estiuejava el 
pintor modernista Ramon Casas.

L’interior conté col·leccions  
de pintures, mobiliari i objectes  
de l’època.

Jardins del monestir

Dormitori

Gelosia

Galeria

Sala d’estar amb piano Dormitori

Menjador



Fundació Alícia

AMBIENT 
CULINARI
Un edifici de vidre dissenyat  
per l’estudi Clotet Paricio que 
alberga la seu de la Fundació 
Alícia, un centre d’investigació  
en cuina.

Fundació Alícia

Cuina formativaCuina

Auditori Hall



Hotel Món i sales de congressos

AMBIENT 
CONTEMPORANI
Un hotel de 4*s que compta amb grans espais 
diàfans i una arquitectura moderna i funcional. 
A més, Món Sant Benet disposa de tres restau-
rants i sales espectaculars.

Piscina

Sales amb diferents capacitats

Restaurant 1* Michelin

Habitacions modernes i funcionals

Sales polivalents

Sala amb panells divisoris



Fàbrica

AMBIENT  
INDUSTRIAL
L’antiga fàbrica de filatura 
consta de grans espais on 
encara es respira el passat 
industrial, així com l’antiga 
Casa de l’Amo, reconvertida 
en espai per a reunions.

Antiga fàbricaCasa del riu

Casa de l’Amo

Antiga fàbrica
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Horts

Entorn

AMBIENT  
NATURAL
Món Sant Benet es troba situat 
en un ambient natural excep-
cional, envoltat de platges de 
còdols, boscos de ribera, baumes 
naturals, hortes, camps i prats.

Hort formatiu

Riu LlobregatPrat sota el monestir Entorn de Món Sant Benet

Bauma

Platja de còdols



UN ESPAI CÒMODE
A Món Sant Benet trobareu nombroses facilitats 
per al vostre rodatge, amb àmplies zones d’aparca-
ment, servei d’allotjament, restauració, càterings i 
sales annexes als espais dels rodatges.

Terrassa del Restaurant Món

Restaurant La Fonda Habitacions de l’hotel

Façana de l’hotel

Sales Terrasses i jardins de l’hotel



La nostra raó de ser: les persones

A la Fundació Catalunya La Pedrera tenim un somni: que la cultura i el patrimoni 
ens apropin a un món més humà, on tothom pugui tenir un futur millor. Per això, 
des de Món Sant Benet creem propostes per transformar les visites en experièn-
cies que portin a l’aprenentatge i la reflexió. Som la Fundació de les persones.

T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com

Camí de Sant Benet, s/n  
Sant Fruitós de Bages 08272
Barcelona

Món Sant Benet
Jardí aromàtic

Mirador de Sant Benet

Jardins de la 
Casa de l’Amo

Monestir

Hotel

Fàbrica Nova Fàbrica Vella

Casa de l’Amo

Fundació Alícia

Casa del riu

Itinerari de ribera

Rampa  
de peixos

La Plaça

El Prat

https://youtu.be/6zd6qqFhU4o
https://www.google.es/maps/place/Cam%C3%AD+de+Sant+Benet,+08272,+Barcelona/@41.7390591,1.860672,13.69z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4f9dfcc58956f:0x5adeae918d130f7b!8m2!3d41.7505663!4d1.8827719

