
DESCOBREIX 
SANT CUGAT 
EN 24 HORES 

Oficina de Turisme:

Pl. d’Octavià, 10 - Portal Major del Reial Monestir 
Telèfon: 93 675 99 52
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat
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8.30 h
Esport a l’aire lliure
I si comencem el dia fent esport en un entorn natural privilegiat? 
Podreu triar entre un ampli ventall d’activitats: jugar al golf, 
passejar en bicicleta, fer senderisme per Collserola o sortir 
a córrer en algun dels tretze parcs urbans d’aquesta 
ciutat verda que té un arbre per cada habitant. 

16.00 h
El camí de Can Borrell

Després d’un dinar saludable, res millor que una bona passejada. 
Molt a prop del nucli antic trobareu el punt de sortida del camí 

de Can Borrell, en direcció a la masia del mateix nom. 
Us proposem una passejada al bell mig del Parc 

Natural de la Serra de Collserola, un dels parcs 
metropolitans més grans de Catalunya amb una 

superfície de més de 8.000 hectàrees. 

10.00 h
Mercantic
Després d’estar en contacte amb la natura, 
és hora d’arribar-se fins a Mercantic, un 
espai original i únic dedicat a la compra 
i venda de mobles i d’antiguitats. 
Convertit en un referent europeu, prop 
de 125 comerciants, entre antiquaris, 
brocanters, artesans i col·leccionistes, 
han creat a Mercantic comerços 
amb molt d’encant. 

17.30 h
El tapís 

contemporani 
La Casa Aymat, edifici noucentista 

projectat el 1926 per Ramon Raventós, 
és l’únic museu a Catalunya dedicat 

al tapís contemporani. Després de 
visitar-lo, podeu apropar-vos a les 

galeries d’art del municipi, que són 
moltes, per gaudir d’exposicions 
de pintura, escultura i ceràmica. 

12.00 h
Visita al 
Reial Monestir 
I del passeig entre antiquaris i 
brocanters, a la visita cultural. Us 
proposem descobrir el Reial Monestir 
de Sant Cugat, el tresor cultural del 
municipi. Fundat al segle IX i format 
per una església i un magnífic claustre, i 
acompanyat per un monumental conjunt 
arquitectònic, s’ha convertit en un dels 
principals exponents de l’art medieval a 
Catalunya.

19.00 h
De compres pel 

centre
A l’eix comercial, hi trobareu tot allò 
que us fa falta. L’entramat de carrers, 

carrerons i places és ple de botigues de 
roba, complements, objectes de la llar, 

queviures... Decorades amb un interiorisme 
pioner i colorista, us oferiran productes de 

qualitat i un tracte de proximitat. 

13.30 h
Tasta la nostra cuina
Ha arribat l’hora d’acostar-nos al món dels sabors. Passejar pel 
cor de Sant Cugat per buscar un lloc on menjar i beure serà un 
plaer. Els carrers de la ciutat, les terrasses i els aparadors dels 
restaurants us faran venir ganes de tastar la millor cuina. Bon 
ambient i bona cuina. 

21.30 h
Nit d’espectacle al 

Teatre-Auditori
Per abaixar el teló del dia no hi ha res com gaudir d’un bon 

espectacle al Teatre-Auditori.  
Podeu comprar la vostra entrada per escoltar bona música o 
veure un gran espectacle de teatre, òpera o dansa. A la nit, la 

millor cultura arriba al cor de la ciutat i la il·lumina. 


