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una tarda 
de natura
Si tens ganes de fer salut, endinsa’t a la natura 
i descobreix una de les ciutats més verdes 
de Catalunya on pots practicar equitació, 
running, senderisme... Sant Cugat forma 
part del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, el pulmó de Barcelona. 
Alhora pots gaudir dels tretze 
parcs urbans de la ciutat, a més 
dels diversos camps de golf. 

una tarda 
de patrimoni i cultura

Si t’agrada l’art i la història, visita el tresor cultural del mu-
nicipi: el Reial Monestir de Sant Cugat, que té la col·lecció 

més gran d’escultura romànica del sud d’Europa, amb 
144 capitells únics. Construït al segle IX, està format 

per una església i un magnífic claustre i acompa-
nyat per un monumental conjunt arquitectò-

nic. És un dels principals exponents de l’art 
medieval a Catalunya. 

A Sant Cugat, però, l’art no s’acaba 
aquí: continua en les seves galeries, 

les sales de cinema en versió ori-
ginal, el Celler Modernista, el 
Museu del Tapís Contempo-

rani - Casa Aymat... I res 
de millor per abaixar 

el teló del dia que 
gaudir d’un bon 

espectacle 
al Teatre-
Auditori.  

una tarda 
de botigues
Si tens ganes de descobrir un es-
pai diferent on comprar, arriba’t fins 
a Mercantic: un mercat únic a Europa, 
un espai original dedicat a la compra i 
venda de mobles i d’antiguitats. Convertit en 
un referent internacional, 125 comerciants entre 
antiquaris, brocanters, artesans i col·leccionistes 
hi han aconseguit crear comerços amb molt d’encant. 
Aquest encant s’estén fins als establiments de l’eix 
comercial de Sant Cugat, on trobaràs botigues de disseny 
al costat d’establiments centenaris.

una tarda 
de sabors 

Si tens ganes d’assaborir la ciutat, 
descobreix el cor de Sant Cugat per be-

renar, sopar o prendre una copa. L’entramat 
de carrers, carrerons i places és ple de cafès, 

bars i restaurants amb productes de qualitat i un 
tracte de proximitat. Se t’obrirà la gana i les ganes 

de tastar-ho tot: des dels plats més exòtics fins als més 
tradicionals.  


