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El Reial Monestir de
Sant Cugat
Alberga un dels claustres
romànics més excepcionals
d’Europa per la seva
qualitat artística amb
144 capitells romànics.

Tres museus únics: el Museu del
Monestir, per conèixer la vida
dels monjos i l’arquitectura del
monument, la bellesa del Celler
Modernista i el Museu del Tapís
Contemporani, únic per
la temàtica.

Els 13 parcs urbans
El Parc Natural
de Collserola
Descobrir, passejar i fer esport
en més de 8.000 ha d’espai
natural preservat.

716.086 m2 de parcs
per a tothom.

Mercantic
El mercat d’antiguitats, articles
vintage, artesania i decoració
més original d’Espanya i un
referent europeu.

El comerç de
qualitat i singular
Carrers i places plenes de
botigues autèntiques, aparadors
encisadors i personal atent.

La ruta modernista
i noucentista
Un passeig per l’Eixample de
finals del segle XIX, per descobrir
les segones residències de la
burgesia barcelonina, la fàbrica de
terrisseria, les botigues de l’època
i el magnífic Celler Modernista.

Teatre-Auditori
Les millors propostes de teatre,
música, dansa i òpera.

Els espais
gastronòmics
Una oferta variada per tastar
la millor cuina internacional i
de proximitat.

La ciutat que viu l’esport
Amb instal·lacions esportives de
primer nivell, un dels Centres d’Alt
Rendiment (CAR) més importants
d’Europa i una ciutadania molt activa
que estima l’esport.
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Com arribar-hi
EN AVIÓ
L’aeroport de Barcelona està situat a 26 km (uns trenta minuts en cotxe) i ofereix tot
tipus de connexions nacionals i internacionals. El servei de transport a l’aeroport es
pot fer mitjançant taxi o a través del transport públic des de la ciutat de Barcelona.
Més informació a aeropuertobarcelona-elprat.com
L’Aeroport de Girona - Costa Brava és a 87 km i es troba a menys d’una hora per
autopista. Més informació a girona-airport.cat
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EN TREN
Sant Cugat està ben connectada per transport públic amb les poblacions de
l’entorn, tant per tren, com per autobusos interurbans.
Rodalies RENFE té una parada a la ciutat, i a través de la línia R8 es connecta
amb les estacions internacionals de Sants i de França.
Més informació a renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona

EN FERROCARRIL
Diferents línies de ferrocarril d’FGC (S1, S2, S5 i S55) apropen Barcelona i Sant
Cugat, amb parada a les principals estacions de Barcelona.
El trajecte Barcelona - Sant Cugat té una durada d’uns 20 minuts,
(consulteu-ne els horaris a fgc.cat).

EN COTXE
Sant Cugat està molt ben connectada per carretera. Les principals vies d’accés
són aquestes:
AP-7: Sud Barcelona - Tarragona - Castelló - València.
AP-7: Nord Girona - França.
AP-2: Barcelona - Lleida - Saragossa.
C16, E9: Túnels de Vallvidrera, directe a Barcelona en 10 minuts.
Es pot travessar el Parc Natural de Collserola per la carretera de la Rabassada i la
de Vallvidrera i anar a parar a Sant Cugat des de la ciutat de Barcelona.

EN VAIXELL
Barcelona compta amb un dels ports de creuers internacionals més importants
del món. Des del centre de la Ciutat Comtal, en pocs minuts s’arriba a Sant Cugat.
Més informació a portdebarcelona.cat
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A prop
El qui ens visita pot gaudir d’una ciutat que no
ha perdut l’encant de poble i en poc temps pot
trobar-se a la cosmopolita Barcelona, descansant
en quilomètriques platges de la costa barcelonina o
descobrint la imponent icona catalana: la muntanya
de Montserrat.
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Montserrat (41 km)

Pirineus (200 km)

La millor opció per moure’s per Sant Cugat és oblidarse del cotxe, cada tres minuts passa un tren d’FGC que
ens deixa al centre de Barcelona i a prop de multitud
d’atractius.

Costa Brava (117 km)

Girona (100 km)

Lleida (147 km)
SANT CUGAT
Barcelona
17 km pels tunels
de Vallvidrera, a
10 minuts

Tarragona (99 km)

Costa Daurada (90 km)

Sitges (50 km)
Aeroport de
Barcelona
(El Prat), a 26 km, a 30
minuts per autopista

Port de Barcelona
27 km, a 30 minuts
per autopista

Moure’s per la ciutat
Moure’s de forma sostenible per la ciutat és la millor
opció: a peu, en bicicleta o en transport públic.

EN TAXI

A PEU

Una vintena d’emissores de radiotaxi operen a tota la
zona de l’àrea metropolitana de Barcelona.
A Sant Cugat tenen la seu dues empreses de taxi:

El centre de Sant Cugat és per als vianants, on es pot
gaudir de l’oferta cultural, gastronòmica i d’oci sense el
trànsit de vehicles.

Ràdio Taxi Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 894 422 / +(34) 936 741 111
reservas@radiotaxisantcugat.com

EN BICICLETA

Excel Taxi Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 838 201 / +(34) 935 838 202

És una ciutat còmoda per anar en bicicleta. L’orografia
plana, sobretot al centre, i l’existència de més de 30
kilòmetres de carrils bici fan que es pugui anar als llocs
d’interès sense gaire dificultat i en pocs minuts.

EN FERROCARRIL
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
tenen set estacions al municipi, que corresponen a les
línies Barcelona – Vallès (S1, S2, S5 i S55): La Floresta,
Valldoreix, Sant Cugat, Volpelleres, Sant Joan, Mira-sol
i Hospital General. Funciona amb tota la fluïdesa d’un
metro. fgc.cat

EN AUTOBÚS
La xarxa d’autobusos fa diferents recorreguts per la ciutat.
Podeu consultar-ne els horaris a santqbus.santcugat.cat
o descarregar l’aplicació StQbus.

Al municipi existeixen sis parades de taxi, situades
al costat del CAP Sant Cugat (carrer de la Mina),
l’estació FGC Sant Cugat (carrer Andana), l’estació FGC
Valldoreix (carrer Església), l’AC HOTEL (plaça Xavier
Cugat), al carrer Cèsar Martinell i l’Hospital General
de Catalunya.
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Descobrir Sant Cugat
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Reial Monestir de Sant Cugat

Casa Museu - Cal Gerrer

Rutes per la ciutat

Golf

Parc Natural de Collserola

Hípica

Mercantic

Gastronomia

Teatre-Auditori Sant Cugat

Anar a comprar

Museus de Sant Cugat

Cinema

Centre d’Art Maristany

Festes

Al matí, a la tarda i a la nit, a Sant Cugat sempre
hi passen coses. Dinàmica, alegre i plena

d’optimisme, la ciutat és l’escenari
perfecte per gaudir.
Us hem preparat la millor selecció de propostes
culturals, d’activitats a l’aire lliure, esportives i
d’oci, festes i tradicions locals, i evidentment
també de compres i gastronomia.
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Reial Monestir de Sant Cugat
El conjunt monàstic, fundat al segle IX, és un dels majors exponents de l’art medieval de Catalunya
i símbol de la ciutat. Només el fet de contemplar-lo ja és, en si mateix, una experiència enriquidora.
El claustre és considerat una joia de l’escultura romànica de les més importants del sud d’Europa i un
dels més ben conservats. Destaca per l’estructura i la decoració dels seus 144 capitells, tots diferents.
L’església és un lloc privilegiat per poder observar clarament la transició del romànic al gòtic.

SUGGERIMENTS
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• L’audioguia del Reial Monestir de Sant Cugat
us submergeix en la història i la llegenda de
l’època medieval.
- Servei de lloguer de reproductors a
l’Oficina de Turisme
- Disponible en App Store i Google Play
- Idiomes: català, castellà, anglès i francès
• Visites guiades en català el primer diumenge
de cada mes a les 12 h, i hi ha la possibilitat
d’oferir visites en llengua de signes catalana
amb reserva prèvia.
• Visites teatralitzades en català el primer
dissabte de mes a les 12 h.
• Vetllades musicals al claustre a l’estiu
(juny i juliol).
• Visites turístiques concertades en castellà,
anglès i francès.

INFORMACIÓ I RESERVA
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme
HORARI
Claustre, de dimarts a
dissabte, de 10.30 a 13.30 h i
de 16 a 19 h (de l’1 de juny al
30 de setembre, obert de 17
a 20 h); diumenges i festius,
de 10.30 a 14.30 h

Església, de 9 a 12 h i
de 18 a 20 h

Rutes per la ciutat
Us proposem un passeig per la història i l’arquitectura de Sant Cugat per descobrir la ciutat antiga
i de l’edat mitjana i, al mateix temps, els edificis modernistes i noucentistes de final del segle XIX
i començament del segle XX.

EL NUCLI ANTIC
El possible origen de la ciutat és la fortalesa
romana del segle I dC, sobre la qual es va
aixecar el Reial Monestir benedictí de Sant
Cugat al segle IX. Al costat del Reial Monestir
es va desenvolupar una petita vila agrícola i en
l’actualitat encara perduren antigues masies,
com ara Can Rabella i Can Bellet.
Si us acosteu al carrer Major trobareu “Les
Voltes”, una porxada d’origen medieval on
antigament s’instal·lava el mercat setmanal.

L’AQÜEDUCTE DE CAN VERNET
L’aqüeducte gòtic del segle XIV es va construir
per portar aigua de la mina dels monjos de Can
Volpelleres al Reial Monestir.

SANT CUGAT MODERNISTA I
NOUCENTISTA
Si feu un passeig al voltant de l’Eixample sud
de la ciutat descobrireu un lloc escollit per la
burgesia barcelonina per construir les seves
cases d’estiu a la fi del segle XIX. Durant el
recorregut podreu contemplar monuments
modernistes i noucentistes com el Celler
Modernista, Villa Felisa i el Generalife.

SUGGERIMENTS
Reserveu un matí per passejar per la
ciutat, guiats amb un plànol turístic o
acompanyats d’un guia.
INFORMACIÓ I RESERVA
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme
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Parc Natural de Collserola
El gran tresor natural de Sant Cugat és Collserola, un parc natural immens que ofereix una infinitat
de possibilitats per als amants de la naturalesa i de la vida sana, un paradís per als caminants,
ciclistes i corredors.
Amb més de 8.000 hectàrees de superfície, és considerat el parc metropolità més gran del país. En el
vessant de Sant Cugat es pot descobrir un ric patrimoni, com ara el següent:
• La Torre Negra, una construcció militar romànica del segle XII molt ben conservada.
• El Pi d’en Xandri, un pi pinyoner monumental de més de 210 anys i de 23 metres d’altura.
• L’ermita de Sant Medir, d’origen romànic, que és envoltada per un alzinar frondós.
Un bon pla per desconnectar és fer un passeig a cavall, amb BTT o amb bicicleta elèctrica, o simplement
caminar pel parc. Recordeu que és un ecosistema fràgil, amb unes ordenances que cal respectar.

ITINERARIS A PEU
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Es pot gaudir d’un total de vuit itineraris a
peu per descobrir fonts, valls, camins i belles
masies. Hi ha disponible un plànol a l’Oficina
de Turisme. Us recomanen aquestes tres rutes:
De Sant Cugat a Can Borrell
Durada: 40 min / Distància: 2,55 km /
Dificultat: fàcil
Pantà de Can Borrell i Sant Medir
Durada: 2 h / Distància: 6,20 km /
Dificultat: fàcil, camí circular
Font Groga
Durada: 1 h 30 min / Dificultat: fàcil

ITINERARIS AMB BICICLETA
DE MUNTANYA
Si el que voleu és anar amb bicicleta hi ha
disponibles quatre itineraris que s’acaben en
una estació de tren, sigui de Rodalies-Renfe o
de FGC. Les indicacions per seguir els itineraris
corresponen a la senyalització de pistes del parc,
que es troben en senyalitzacions verticals a
cada encreuament. Hi ha disponible un plànol a
l’Oficina de Turisme.

SUGGERIMENTS
Us recomanem descobrir l’aplicació
mòbil Natura Local, que ofereix
quatre itineraris autoguiats de Sant
Cugat d’una durada d’entre una i
dues hores caminant, amb informació
detallada de la ruta. Es troba
disponible gratuïtament a App Store i
Google Play, en català, castellà, anglès
i francès.
naturalocal.net

INFORMACIÓ I RESERVA
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme

Mercantic
Mercantic és un mercat permanent de mobles, objectes antics i curiositats. Es va fundar el 1992 i amb
els anys s’ha convertit en un referent a Europa per als amants del col·leccionisme i la decoració. El centre
acull uns dos-cents comerciants residents agrupats en una superfície de 15.000 m2.
Cada primer diumenge de mes se celebra al matí Vintage Fest i es posen a la venda llibres, discos, roba
de segona mà i objectes curiosos.
L’oferta cultural i de restauració va lligada a la sala El Siglo, en la qual se celebren setmanalment concerts
de música en viu. La llibreria d’El Siglo exposa més de 100.000 volums i constitueix la llibreria de vell
més gran de l’Estat.
Mercantic és tot un món de possibilitats on es poden trobar tallers de restauració de mobles, ceràmica,
vidrieres, etc.; La Puntual, que és un centre artístic per a joves talents que ofereixen tallers creatius alhora
que exposen la seva obra; diferents espais gastronòmics i la sala El Siglo, un espai per a esdeveniments.

SUGGERIMENTS

INFORMACIÓ I RESERVA

• Mercantic és com una petita vila de
comerciants, brocanters, antiquaris, artesans
i artistes on cada dia passen coses diferents.

Avinguda de Rius i Taulet, 120
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 744 950
info@mercantic.com

• Els caps de setmana se celebra el mercat
setmanal, s’amplia l’oferta d’expositors i és el
moment de conèixer el clàssic vermut musical
dels diumenges de la sala El Siglo, i també el
Food Market, que acull una interessant oferta
gastronòmica a càrrec d’alguns dels restaurants
més representatius de la ciutat.

mercantic.com
HORARI
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 20 h;
diumenges, de 9.30 a 15 h
Obert tots els festius excepte Nadal,
Cap d’Any i Reis
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Teatre-Auditori Sant Cugat
El Teatre-Auditori Sant Cugat és un dels referents de la cultura de la ciutat des de fa més de vint anys.
Ofereix una variada programació d’altíssima qualitat de teatre, música, òpera, dansa, màgia, sarsuela i
música clàssica. També és seu de congressos i esdeveniments per les seves magnífiques instal·lacions
i equipament.
Disposa d’aparcament a preu reduït, cafeteria, guarda-roba, Wi-Fi gratuït al vestíbul, cafè i un espai
reservat per a persones de mobilitat reduïda.

SUGGERIMENTS
• Consulteu-ne la programació i una vegada escollit
l’espectacle es pot plantejar un vespre diferent:
primer amb un recorregut entre bastidors just
abans que comenci l’actuació, després assistint a
l’espectacle i, finalment, degustant un bon sopar.
És imprescindible fer reserva prèvia per poder gaudir
del recorregut. És un servei gratuït.
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• Coneixeu les propostes dels restaurants veïns per
al públic del Teatre-Auditori. Si presenteu la vostra
entrada, podreu triar entre diferents opcions.
• Les entrades a les actuacions es poden comprar
mitjançant el web.

INFORMACIÓ I VENDA
D’ENTRADES
Plaça de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 907 690
Tel. de taquilles: +(34) 935 891 268
teatre-auditori@santcugat.cat
tasantcugat.cat

Museus de Sant Cugat
Els Museus de Sant Cugat ofereixen a les seves tres seus una oferta singular del patrimoni històric
i artístic de la ciutat.

MUSEU DEL MONESTIR

CELLER MODERNISTA

Es troba en el conjunt monàstic i acull
una exposició permanent sobre l’evolució
arquitectònica del monument i la vida de
la comunitat benedictina.

Acull una exposició sobre el procés
d’elaboració del vi, el context històric
del cooperativisme i l’excel·lent treball
de l’arquitecte Cèsar Martinell, que va
unir el modernisme de Gaudí amb el
racionalisme noucentista.

Plaça de l’Om, 1. 08172 Sant Cugat
HORARI: De dimarts a dissabte, de 10.30 a
13.30 h i de 16 a 19 h;* diumenges i festius,
de 10.30 a 14.30 h

*De l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari
de tarda és de 17 a 20 h.

Carrer de Sant Medir, 24. 08172 Sant Cugat
HORARI: Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i
de 16 a 19 h*; diumenges i festius,
de 10.30 a 14.30 h

**De l’1 de juny al 30 de setembre,
l’horari de tarda és de 17 a 20 h.

MUSEU DEL TAPÍS
CONTEMPORANI-CASA AYMAT
Situat en l’emplaçament de l’antiga
manufactura de catifes i tapissos Aymat,
es tracta de l’únic museu català i del sud
d’Europa dedicat al tapís contemporani
de la segona meitat del segle XX.
Carrer de Villà, 68. 08172 Sant Cugat
HORARI: De dimarts a divendres, de 16 a 19 h;*
dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h;*
diumenges i festius, de 10.30 a 14.30 h

*De l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari de
tarda és de 17 a 20 h.

SUGGERIMENTS
Us proposem de fer una visita
guiada que s’adapti als vostres
interessos, amb la possibilitat de
combinar diferents temàtiques i
seus. Per exemple, podeu viatjar
per la història i l’arquitectura del
romànic, endinsar-vos en la vida
monàstica o bé conèixer com
s’elaborava el vi al celler.

RESERVA
Museus de Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 951
Fax: +(34) 935 895 340
museu@santcugat.cat
museu.santcugat.cat
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Centre d’Art Maristany
És un espai municipal, d’esperit obert i receptiu a totes aquelles propostes artístiques que, amb un
vocabulari i una expressió contemporanis i actuals, vulguin acostar-se a la ciutadania. Aquesta definició
tan utòpica de l’espai, que defensen coratjosament, s’intenta materialitzar per mitjà de dues vies de
treball: exposicions temporals i pedagogia.

SUGGERIMENTS
Hi ha un programa de tallers i cursos cíclics
sobre creació i art, i exposicions temporals
d’art contemporani i experimental.
L’entrada al centre és lliure.

INFORMACIÓ I RESERVA
Carrer d’Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 931 658 589
maristany@santcugat.cat
centresculturals.santcugat.cat
HORARI
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i
de 17 a 21 h

18

Dissabtes, d’11.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h;
diumenges, d’11 a 15 h
El mes d’agost el centre és tancat.

Casa Museu - Cal Gerrer
Situat a la plaça del Reial Monestir, el museu va ser una antiga fàbrica de terrissa. Es tracta d’una petita
joia premodernista del 1851 reconvertida en museu i que ha recuperat elements decoratius i estructurals
originals, com la cisterna. El museu acull diferents exposicions, una de les quals és dedicada a Marilyn
Monroe. Única a Europa, conté objectes personals i escrits de l’actriu presentats en una atmosfera que
us apropa al Hollywood més glamurós.
D’altra banda, hi ha una planta dedicada a l’obra pictòrica i fotogràfica d’una família pionera en l’àmbit
artístic a Sant Cugat, els Cabanas Alibau.
SUGGERIMENTS
• La botiga del museu ofereix tota mena
de records tant de Sant Cugat, de Cal
Gerrer, com de Marilyn Monroe, tot de
disseny i artesania pròpia.
• Es fan visites guiades al museu cada
primer i tercer diumenge de mes a les
12 h, i també s’organitzen visites
guiades concertades.
• Hi ha servei de bar i restaurant al
mateix edifici.

INFORMACIÓ I RESERVA
Carrer de Santiago Rusiñol, 60
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 441 834 / +(34) 649 055 053
museu@fundaciocabanas.com
fundaciocabanas.org
HORARI
De maig a setembre: de dimarts a
divendres, de 10.30 a 14.30 h
i de 17 a 20.45 h
Dissabtes i festius, de 10.30 a 15 h
i de 17 a 20.30 h
Diumenges, de 10.30 a 15 h
D’octubre a abril: de dimarts a divendres
de 10.30 a 14.30 h i de 17 a 20 h
Dissabtes i festius, de 10.30 a 15 h
i de 17 a 20 h
Diumenges, de 10.30 a 15 h
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Golf
Sant Cugat acull dos clubs importants que ens ofereixen dos camps de golf i un de pitch & putt. Són
els més propers a la ciutat de Barcelona.

CLUB DE GOLF SANT CUGAT
És el club degà de Catalunya. Té un
recorregut de 18 forats, un recorregut
de pitch & putt, zona de pràctiques
il·luminada, gimnàs i piscina exterior els
mesos d’estiu.
Ofereix serveis de salut integral i lloguer
de material.
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El restaurant està obert al públic cada
migdia i disposa de diversos menjadors,
sales i jardins per celebrar-hi tot tipus
d’esdeveniments, en un entorn bonic i
tranquil en el centre de la ciutat.
Carrer de Villà, 79
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 743 908
Fax: +(34) 936 755 152
recepcion@golfsantcugat.com
golfsantcugat.com

SUGGERIMENTS
Tots dos clubs són un bon escenari per
organitzar una competició privada, dur
a terme baptismes de golf, classes de
perfeccionament o, simplement, una
presentació en un entorn tranquil i a
prop de Barcelona.

GOLF SANT JOAN
BARCELONA
El golf obert a tothom va ser dissenyat
per Severiano Ballesteros. El seu camp de
pràctiques és un espai de gran extensió,
ideal per al perfeccionament de tota
mena de cops. Està il·luminat i permet
entrenar-se o rebre classes de golf cada
dia durant tot l’any.
Disposa d’un ampli ventall de professors
que imparteixen classes diàriament.
Té servei de restaurant i permet celebrar
tot tipus d’esdeveniments.
Camí de Can Graells
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 753 050
recepcio@golfsantjoan.com
golfsantjoan.com

Hípica
L’hípica és un esport arrelat a la ciutat. Es pot viure una primera experiència en el món del cavall o gaudir
de passejos i rutes pel parc natural.

HÍPICA CAN CALDÉS
Les àmplies instal·lacions de Can Caldés són en
un lloc privilegiat, al peu de Collserola i a pocs
minuts del centre de Sant Cugat. S’hi ofereixen
diferents serveis i activitats vinculats al món de
l’equitació: escola d’hípica, competició de salt,
doma, horseball, rutes a cavall pel parc natural i
restaurant casolà.
Avinguda de les Corts Catalanes, s/n
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 531 183 / +(34) 618 815 800
info@cancaldes.com
cancaldes.com

HÍPICA SEVERINO
Amb més de seixanta anys d’història, Hípica
Severino us ofereix tota la seva experiència per
gaudir de la naturalesa i els cavalls. Va ser la
primera hípica de Catalunya a oferir hipoteràpia.
Dóna servei a totes aquelles persones que
vulguin iniciar-se en alguna disciplina eqüestre,
perfeccionar-la o bé especialitzar-s’hi, en unes
instal·lacions confortables.
Es fan sortides en grup o personalitzades per a
empreses adaptades als nivells dels genets, des
del nivell d’iniciació, d’una hora de durada, fins a
l’avançat, de set hores. A més, organitza sessions
de coaching amb cavalls sota el guiatge de
personal titulat.
Carrer del Príncep, s/n
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 600 638 896
info@hipicaseverino.es
hipicaseverino.es

SUGGERIMENTS
• Realitzar una excursió a cavall
adequada al nivell d’equitació dels
genets i amb l’acompanyament d’un
guia eqüestre titulat, per descobrir la
bellesa del parc natural.
• Programes de coaching amb cavall
per desenvolupar competències
professionals, personals i esportives.
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Gastronomia
Un gran ventall de sabors i propostes us conviden a gaudir de la variada i alta qualitat de la gastronomia
de la ciutat. Des de restaurants situats al centre, masies envoltades de boscos, racons gastronòmics a
prop d’entorns de negoci, hotels amb cuina d’autor, fins a jardins i terrasses amb vistes magnífiques.
A Sant Cugat es pot assaborir la cuina mediterrània amb sabors d’abans i tocs actuals, la cuina
internacional en tota la seva gran oferta, la cuina tradicional catalana i els productes de proximitat. I
també es pot degustar la cuina d’autor amb les últimes tendències, i la cuina senzilla amb productes
d’alta qualitat i originaris del país, el tradicional pa amb tomàquet, els embotits i les carns a la brasa, tot
això envoltats del parc natural.
INFORMACIÓ
Ajuntament de Sant Cugat
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000 – 010
santcugat.cat
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Anar a comprar
Sant Cugat és còmoda per comprar perquè els
comerços formen part de la vida de la ciutat. Hi
ha botigues modernes de disseny i establiments
clàssics ben singulars, una oferta comercial amb
botigues úniques i originals que no trobareu a
altres llocs.
La ciutat és un centre comercial a cel obert,
compost per carrers i places que ofereixen
recorreguts comercials dins el nucli històric de
la ciutat, on podreu trobar una oferta comercial
competitiva i especialitzada, amb una alta
varietat i qualitat de productes i serveis.
Sant Cugat és una ciutat dinàmica que organitza
diferents activitats de promoció comercial. Els
comerços treuen els seus productes al carrer i
es duen a terme diverses activitats recreatives,
que conviuen amb fires i mercats no sedentaris
d’artesania i alimentació, que tenen un calendari
anual.
L’essència del Sant Cugat de sempre és al nucli
històric, ben a prop del Reial Monestir. Al llarg de
la setmana hi tenen lloc diversos mercats, com el
mercat de pagès i d’art (Firart). El mercat més
popular és el que cada dijous es fa a la plaça
d’Octavià i als carrers Major i de l’Endavallada. No
us podeu perdre Mercantic, el mercat permanent
d’antiguitats, brocanters i col·leccionistes.
A Sant Cugat hi ha tradició de galeries d’art.
L’oferta de pintura, escultura, ceràmica i tapís
és un altre motiu per gaudir de les exposicions
permanents o temporals, com per exemple la
Nit de l’Art, que se celebra un dissabte del mes
de maig.
La botiga de l’Oficina de Turisme i del Museu
del Monestir també és un punt de venda de
productes artesans amb l’empremta de la
ciutat, i ben a prop podeu passejar pel principal
eix comercial de la ciutat, format pels carrers
de Valldoreix, de Santa Maria, de Santiago
Rusiñol, Major i de l’Endavallada. Aquest eix

és la columna vertebral d’una trama de carrers,
carrerons, places i placetes en què podeu trobar
tota mena d’establiments.
D’altra banda, també podeu gaudir de l’amplia
oferta de Sant Cugat Centre Comercial i de
l’eix de l’Estació, el passeig de Torreblanca,
l’avinguda de Cerdanyola i el passeig de
Francesc Macià, que, si bé és fora del tradicional
nucli històric, és sempre viu i dinàmic.

SUGGERIMENTS
• L’app i la targeta client “Sant Cugat a
la butxaca”, impulsada per Sant Cugat
Comerç, són molt útils per gaudir de l’oci,
l’agenda cultural i el comerç de la ciutat.
Disponible a Google Play i App Store, i a
les botigues associades.
• La Nit en Blanc, organitzada per Sant
Cugat Comerç, és una festa plena
d’activitats i permet gaudir del
comerç fins a les 24 h. Se celebra
un dissabte de maig.

INFORMACIÓ
Ajuntament de Sant Cugat
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000
santcugat.cat
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Cinema
Els amants del cinema podran gaudir d’una variada oferta a la ciutat, en versió original
subtitulada i doblada.

CINESA
Les últimes novetats en versió original
subtitulada amb l’última tecnologia.
Avinguda del Pla del Vinyet, 50
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 902 333 231

Teatre-Auditori Sant Cugat
Plaça de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat
Tel. d’oficines: +(34) 935 907 690
Tel. de taquilles: +(34) 935 891 268
teatre-auditori@santcugat.cat
tasantcugat.cat

cinesa.es/Cines/sant-cugat-vo
Cicle cinema d’autor
Directors amb una visió especial del
setè art i del món, en versió original i
subtitulada, cada dijous a les 17,
19.30 i 22 h
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Cicle cinema clàssic
Títols que han esdevingut clàssics del
cinema, en versió original i subtitulada, un
dilluns al mes a les 20 h
En podeu consultar la programació a
tasantcugat.cat/programacio, dins
l’apartat cicles de cinema.

YELMO SANT CUGAT
Per gaudir de les últimes estrenes.
Centre Comercial Sant Cugat
Carretera de Rubí a Sant Cugat, km 4
08190 Sant Cugat
Tel. de venda telefònica:
+(34) 902 220 922
yelmocines.es

Festes
Sant Cugat és una ciutat rica en festes i tradicions. Els Tres Tombs, l’Aplec de Sant Medir, les
Caramelles, Sant Ponç, la Festa Major i la Festa de Tardor en són algunes de les més significatives.

SANT MEDIR
Sant Medir és el copatró de Sant Cugat i
se celebra un aplec amb missa, sardanes,
castells i un dinar de camp a l’ermita
situada a la serra de Collserola.
Data: 3 de març

SANT PERE, FESTA MAJOR
És la gran festa dels santcugatencs,
d’aproximadament quatre dies de durada,
en què els carrers i places s’omplen de gom
a gom. La Festa Major té els ingredients
imprescindibles d’una gran celebració:
el tradicional pregó, cercaviles, balls, focs
artificials, competicions esportives, exposicions,
el ball del «Paga-li, Joan» i concerts. Moltes
entitats de la ciutat hi participen oferint
activitats que van des de correfocs, sardanes
i menjars populars fins a activitats ja
consolidades com la Trobada de Puntaires, la
Mostra d’Artesania i la Botiga al Carrer.
Data: al voltant del 29 de juny

SUGGERIMENTS
El dia de Sant Pere, el 29 de juny,
es pot veure una dansa pròpia de
la ciutat, el “Paga-li, Joan”, que cada
any es balla a l’Hort de l’Abatjardins del “Paga-li, Joan”. És un
acte central de la Festa Major.

INFORMACIÓ
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat
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Oficina de Turisme
L’Oficina de Turisme de Sant Cugat dóna a conèixer als
visitants i empreses el patrimoni cultural, natural i d’oci,
i també els equipaments i instal·lacions turístics
principals del municipi.
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Serveis:
• Assessorament, informació i difusió de l’oferta turística
de la ciutat: activitats culturals, esportives, de temps
lliure, museus, monuments, allotjaments, restauració,
instal·lacions per a reunions...
• Assessorament i informació per a organitzar
congressos i esdeveniments a la ciutat.
• Reserva de visites guiades per descobrir el patrimoni
cultural i natural.
• Punt de venda d’entrades a espectacles.
• Lloguer de l’audioguia del Reial Monestir de Sant Cugat.
• Material promocional de la ciutat i informació de la
resta de Catalunya.

Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme

DESCOBRIR SANT CUGAT
01- Reial Monestir de Sant Cugat
02- Parc Natural de Collserola
03- Mercantic
04- Teatre-Auditori Sant Cugat
05- Museu del Monestir
06- Museu del Tapís Contemporani-Casa Aymat
07- Celler Modernista
08- Centre d’Art Maristany
09- CasaMuseu - Cal Gerrer
10- Club de Golf Sant Cugat
11- Golf Sant Joan Barcelona
12- Hípica Can Caldés
13- Hípica Severino
14- Cinesa
15- Sant Cugat Centre Comercial
Yelmo Sant Cugat
HOTELS
A- Hotel AC Sant Cugat by Marriot
B- Hotel Qgat, restaurant, events & hotel
C- Hotel Sant Cugat
D- Holiday Inn Express Sant Cugat
E- Hotel BlueBay City Barcelona Sant Cugat
F- Hotel H2 Sant Cugat
G- Aparthotel del Golf
H- Apartaments Cugat Natura

OFICINA DE TURISME
FGC - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
RENFE - RODALIES
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