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reial monestir de santa maria de la valldigna

programa



Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
Plaça de l’Abadia, s/n, 46750, Simat de la Valldigna
www.fundaciojaumeeljust.es
     /GVA.Monasterio.Santa.Maria.Valldigna

Estes activitats requereixen reserva prèvia.
Informació i reserves al: 96 281 16 36



febrer

3

Un abat, un musulmà, un jueu i un monestir atrapats en el temps. A través 
d’aquesta visita els participants s’endinsaran en la història d’aquest con-

junt i coneixeran les relacions entre cristians, jueus i musulmans durant l’Edat 
Mitjana.

activitat: Visita teatralitzada especial
hora: 12:00h | durada: 1h 30’
preu: 6€, xiquets fins a 5 anys gratis
Aquesta activitat requereix un mínim de 15 participants

Valldigna a escena26
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març

Iniciarem l’aventura de conèixer i descobrir una història de més de 700 anys. 
Després dels passos de viatgers d’uns altres temps, coneixerem els espais que 

componen aquest monestir, els qui van viure en ell i a què es dedicaven.
Els participants comptaran amb un plànol del Monestir, un xicotet text expli-
catiu de cadascuna de les estades i al final de l’activitat et proposem un joc: el 
test del bon viatger.

activitat: Visita dinamitzada
hora: 12:00h | durada: 1h 15’
preu: 4€, xiquets fins a 8 anys gratis

Darrere de les empremtes  
d’altres visitants5

Tots els participants podràn gaudir del monestir i tota la seua història, a 
mes de descobrir molt més sobre la ordre del císter. Un monjo anomenat 

Perutxo acompanyarà a tots els participants i els anirà guiant en la història, art, 
arquitectura i vida cotidiana del Monestir i de la ordre.

activitat: Visita dinamitzada
hora: 11:00, 12:00 i 13:00h | durada: 1h
preu: 3€, xiquets fins a 5 anys gratis

Perutxo t’ensenya el monestir12
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Activitat guiada pel Monestir. A través de pistes, consignes i proves, els 
participants descobriran com era la vida en el Monestir i la seua relació 

amb la societat feudal. 
Una cerca pel monestir conduirà als participants fins a trobar el llegat que 
amaga aquest fascinant lloc.

activitat: Activitat guiada
hora: 12:00h | durada: 1h 30’
preu: 4€, xiquets fins a 5 anys gratis
Aquesta activitat requereix un mínim de 15 participants

El llegat del Cister26

Més de 700 anys de vida donen per a moltes històries que explicar. El 
Monestir en la memòria és un passeig nostàlgic i romàntic per les dife-

rents etapes viscudes en aquest cenobi i ho farem través de l’àlbum familiar, de 
les innombrables imatges que han quedat i que ens traslladen al monestir en 
uns altres temps.

activitat: Activitat guiada
hora: 11:00, 12:00 i 13:00h | durada: 1h
preu: 3€, xiquets fins a 8 anys gratis

El monestir en la memòria.
Un àlbum familiar19
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abril

Més de 700 anys de vida donen per a moltes històries que explicar. El 
Monestir en la memòria és un passeig nostàlgic i romàntic per les dife-

rents etapes viscudes en aquest cenobi i ho farem través de l’àlbum familiar, de 
les innombrables imatges que han quedat i que ens traslladen al monestir en 
uns altres temps.

activitat: Activitat guiada
hora: 11:00, 12:00 i 13:00h | durada: 1h
preu: 3€, xiquets fins a 8 anys gratis

El monestir en la memòria.
Un àlbum familiar2

En aquesta activitat profunditzarem en els grans anònims del monestir. Les 
persones que amb esforç i destresa, alçaren aquestes parets fa més de 700 

anys, els picapedrers.
Els murs del cenobi amaguen nombroses marques personals que en moltes 
ocasions sorgiren de senzilles plantilles reticulars. Mitjançant aquesta activi-
tat ens convertirem en gliptógrafs i intentarem desxifrar algunes d’aquestes 
marques.

activitat: Visita-taller
hora: 12:00h | durada: 1h 30’
preu: 4€, xiquets fins a 5 anys gratis

El secret està en les pedres9
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Presentem en primícia una original forma de conèixer el Monestir: A través 
del cinema. Estrenem una nova visita teatralitzada en la qual recorrerem el 

Monestir, recreant algunes de les escenes més impactants del Cister en el cine-
ma. De la mà d’un nou personatge, el director de cinema “Steven Despister”, 
convertirem les estades del monestir en un improvisat plató de cinema on els 
participants es convertiran en actors, dirigits per aquest singular personatge. 
Una forma molt divertida de conèixer Santa María de la Valldigna i l’ordre del 
Cister.

activitat: Visita teatralitzada
hora: 12:30h | durada: 1h 30’
preu: 6€, xiquets fins a 5 anys gratis
Aquesta activitat requereix un mínim de 15 participants

Un monestir de cine15
16
17

Iniciarem l’aventura de conèixer i descobrir una història de més de 700 anys. 
Després dels passos de viatgers d’uns altres temps, coneixerem els espais que 

componen aquest monestir, els qui van viure en ell i a què es dedicaven.
Els participants comptaran amb un plànol del Monestir, un xicotet text expli-
catiu de cadascuna de les estades i al final de l’activitat et proposem un joc: el 
test del bon viatger.

activitat: Visita dinamitzada
hora: 10:00 i 11:00h | durada: 1h 15’
preu: 4€, xiquets fins a 8 anys gratis

Darrere les empremtes d’altres visitants15
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Iniciarem l’aventura de conèixer i descobrir una història de més de 700 anys. 
Després dels passos de viatgers d’uns altres temps, coneixerem els espais que 

componen aquest monestir, els qui van viure en ell i a què es dedicaven.
Els participants comptaran amb un plànol del Monestir, un xicotet text expli-
catiu de cadascuna de les estades i al final de l’activitat et proposem un joc: el 
test del bon viatger.

Un abat, un musulmà, un jueu i un monestir atrapats en el temps. A través 
d’aquesta visita els participants s’endinsaran en la història d’aquest con-

junt i coneixeran les relacions entre cristians, jueus i musulmans durant l’Edat 
Mitjana.

activitat: Activitat guiada
hora: 10:00 i 11:00h | durada: 1h
preu: 3€, xiquets fins a 8 anys gratis

activitat: Visita teatralitzada
hora: 12:30h | durada: 1h 30’
preu: 6€, xiquets fins a 5 anys gratis
Aquesta activitat requereix un mínim de 15 participants

El monestir en la memòria.
Un àlbum familiar

Valldigna a escena

23
24
23
24

Des del final de l’Imperi Romà s’escrivia en pergamí. Així es va transmetre 
la literatura antiga en exemplars únics mitjançant un sistema de repro-

ducció totalment artesanal, que mobilitzava a gran nombre de monjos copistes 
que copiaven, anotaven i il·lustraven amb il·luminacions o miniatures tot el 
saber escrit en herència. 
Realitzarem una visita comentada sobre l’arquitectura del Cister i recorrerem 
el monestir, descobrint entre les seues restes el model ideal d’abadia segons 
Bernardo de Claraval.
A continuació, posarem a prova els nostres sentits i participarem d’un taller 
d’aromes on jugarem amb el sentit més evocador de tots, l’olfacte, per a desco-
brir les espècies conreades pels monjos i les seues aplicacions terapèutiques.

activitat: Visita-taller
hora: 11:00h | durada: 1h 30’
preu: 4€, xiquets fins a 5 anys gratis

En el Scriptorium16
17
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