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santcugat.cat/puça
@PuçaSantCugat

La Puça ens ofereix propostes des de diferents 
àmbits com el teatre, la dansa, la música, el circ, 
el cinema, les visites guiades, els jocs i tallers, la 
literatura... I ens explica l’edat recomanada, i un 
breu resum de cada activitat o espectacle per tal 
que els infants en gaudeixin al màxim. 

Benvolguts i Benvolgudes, 

Teniu a les mans la primera edició de la Puça; 
l’agenda cultural per al públic familiar de Sant Cugat. 
En aquestes pàgines hi trobareu cada trimestre 
propostes ben variades pels nens i nenes de fins a 
12 anys. 
Un projecte bonic i il·lusionant que volem compartir 
amb totes les famílies de Sant Cugat amb la 
voluntat d’apropar la programació d’arts escèniques 
als nostres infants. 
La música, el teatre, les arts i la cultura en general tenen 
un gran poder educador i capacitador. Perquè creiem 
en la màgia transformadora d’un espectacle en viu. 
Us convidem, doncs, a descobrir i compartir en família 
algunes de les propostes culturals d’aquesta ciutat. 

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat

Pàgina 26
Agenda per espais  
per als que tenen 
llocs preferits 

Pàgina 4
Agenda cronològica  
per saber què passa 
cada dia

7-12 anys

MÀGIA

La Puça és un recull d’activitats d’oci i cultura, en 
format agenda, organitzades des de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i dirigides a infants de 0 a 12 anys i les 
seves famílies.

La Puça destaca les activitats 
amb valors afegits i vetlla per la 
qualitat artística de les propostes.

Podeu consultar totes les activitats a la 
revista en paper de manera trimestral i 
gratuïta, al web i al facebook.
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De dimarts 10 a  
divendres 20 d’abril
Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
I Entrada gratuïta 
% bibliotecagf@santcugat.cat 
! 935892749 / santcugat.cat/web/lletres 

Exposició  
Llibre gegant
Associació del Llibre Gegant

Dimecres 11 d’abril
11 i 18.45 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamp@santcugat.cat  
! 935657097 / santcugat.cat/web/lletres 

Viatge amb  
instruments dels  
cinc continents 
Bufanúvols. Pau Tarruell

D’Austràlia, el diggeridoo; d’Àsia, els bols tibe-
tans; d’Amèrica Llatina, l’ukelele; de l’Àfrica, la 
darbuka, i d’Europa, els axofons soprano i alt. 
Tot això, acompanyat de cançons i instruments 
de percussió que els infants podran tocar.

0
-3

 a
ny

s

CONTE

0-99 anys

Dissabte 14 d’abril
11.30 h, Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ museu.santcugat.cat ! 936755951
% educaciomuseu@santcugat.cat

De dracs i altres 
animals fantàstics 
ESPECIAL SANT JORDI!

Activitat de descoberta de la iconografia del 
Claustre del Monestir a partir dels capitells.

Dissabte 14 d’abril
18 h, Cafè Auditori 
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 1 h abans
/ tasantcugat.cat  
! 935891268

Speechless 
(sense paraules)
Mag Edgard

Un espectacle variat i “tot terreny” que ens 
permet evadir-nos de la realitat i gaudir, així 
com deixar-nos sense paraules amb el misteri 
de la bona màgia. Un autèntic espectacle 
d’il·lusionisme recomanat per a tota la família. 

0-99 anys

MÀGIA

+5 anys

TALLER
ART
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Diumenge 15 d’abril
12 h, Teatre de Mira-sol 
I 6 € 
/ centresculturals.santcugat.cat

PAF, EL MEU  
AMIC MÀGIC
Cia. Patawa

Poètic, fresc i divertit, inspirat en el poema 
d’Odgen Nash i en la cançó de Peter 
Yarrow. La Belinda té un amic màgic amb 
qui juga a la platja, un drac que els adults 
diuen que no existeix... i que la Belinda 
també oblidarà en fer-se gran. O no...

Dimarts 17 d’abril
18 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Colorets 
Micro Troupe
HORA DEL CONTE

Manipulació d’objectes amb total partici-
pació de les nenes i els nens. Exploració 
sensorial: tocar, olorar, escoltar... tot, entre 
somnis de bombolles i llençols gegants.

1-3 anys

CONTE
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TEATRE

Dimecres 18 d’abril
18 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona 
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamp@santcugat.cat  
! 935657097 / santcugat.cat/web/lletres 

Vine a fer una sessió 
de ioga amb l’om 
Albert Arrayàs i Anna Traginer

Descobreix amb el petit Om un món 
salvatge ple d’animals increïbles: lleons, 
tortugues, aranyes, dofins, mussols, i fins 
i tot dracs! Les formidables criatures que 
s’amaguen darrere cada postura del ioga.

Divendres 20 d’abril
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Espai Nadó 
Espai de trobada per a famílies amb 
nadons de fins a 18 mesos.

-18 mesos NADÓ

+4 anys CONTE
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Dissabte 21 d’abril 
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
I Entrada gratuïta 
% bibliotecagf@santcugat.cat 
! 935892749 / santcugat.cat/web/lletres 

La màquina del temps
Gemma Ventura
HORA DEL CONTE

Una nena molt curiosa, una màquina del 
temps i un gran viatge. Contes que us faran 
saltar d’època: des de l’era dels dinosaures 
a un castell medieval, passant per la Grècia 
antiga i molts altres llocs plens d’història!

Dies 20, 21 i 22 d’abril
Divendres 20 i dissabte 21, 17.30 i 19.30 h
Diumenge 22, 12 i 17.30 h. Pl. del Rei 
I 8 € 
! 935891268 / tasantcugat.cat 

Udul. Los Galindos
Amb Los Galindos

En aquest espai, podrem descobrir paisatges 
emocionals on l’encontre i la desavinença 
conviuran amb la falsa cortesia, l’ego, 
la crueltat i la por. Un temps de joc i de 
vivència. Circ d’entranya, visceral i simple.

Dissabte 21 d’abril 
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Enigma a Vilagallina
Albert Arrayàs i Mar González
CONTE I TALLER

Mentre descobrim què ha passat a Vilagalli-
na..., l’Albert ens acompanyarà amb el seu 
pinzell per poder conèixer com l’il·lustrador 
ha inventat els seus personatges. Acabarem 
amb un taller de disfressar gallines.

+7 anys

CIRC

+4 anys

CONTE

Diumenge 22 d’abril
12 h, Teatre-Auditori Sant Cugat 
I 15 € C 12 € a partir de 4 entrades
! 935891268 / tasantcugat.cat 

Rock en família. 
Descobrint a Queen 
Actuació banda Play the Game

Rock en família és un espectacle que 
us farà passar una molt bona estona 
en família. Una oportunitat perquè els 
nens i nenes descobreixin la història i les 
cançons d’un dels grups més importants i 
rellevants de la història del Rock i el Pop.

0-99 anys

MÚSICA

Projecte finançat 
pel FEDER

+4
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ny
s

CONTE
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Del 24 d’abril al 15 de maig
Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona 
I Entrada gratuïta
% bibliotecamp@santcugat.cat  
! 935657097 / santcugat.cat/web/lletres

Éssers diminuts 
fabulosos
Produïda per Tantàgora

Les narracions de tradició oral ens diuen 
que, des de temps immemorials, els homes 
i les dones han cregut que les forces de la 
natura eren genis, esperits o divinitats. A la 
mitologia catalana també se n’hi troben, 
d’éssers eteris, incorporis, impalpables, 
de naturalesa fabulosa i diminuta.

Divendres 27 d’abril
17 a 19 h, plaça del Coll
I Entrada gratuïta
% centresculturals.santcugat.cat

Art amb Sorra. 
Diverdivendres
La Xarranca

Activitats i tallers en família, dels 4 als 
99 anys. En sortir de l’escola, vine a 
berenar i passar una tarda genial amb 
propostes variades, curioses, originals 
i divertides per a tots els públics.

+4 anys JOCS

0-99 anys

EXPOSICIÓ

Diumenge 22 d’abril
D’11 a 14 h, pl. Barcelona 
I Entrada gratuïta 

24a Festa del 
Llibre gegant
Associació Llibre Gegant

La Festa del Llibre Gegant és una festa amable i tranquil·la que 
respira màgia. Les hores centrals del matí bullen amb les històries 
creades per les criatures i les mirades atentes de les famílies que 
gaudeixen veient com més d’una vintena d’artistes són capaços 
de transformar, allà mateix i en imatges, allò que els més petits 
han escrit. La música acompanya la jornada. I quan la canalla ja 
té el seu conte escrit i il·lustrat, es penja en un gran estenedor 
perquè l’aire n’eixugui la pintura i tothom pugui contemplar les 
obres d’art resultants, com en una exposició a l’aire lliure.

0-12 anys LLETRES
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Dissabte 28 d’abril
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta
% bibliotecagf@santcugat.cat 
! 935892749 / santcugat.cat/web/lletres 

Gina Ginger and 
Charlie Chives 
Kids and Us School of English
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

El Charlie està secretament enamorat de la 
Gina Ginger, la seva veïna, però sempre es ba-
rallen i discuteixen. Com poden fer les paus?

Divendres 4 de maig
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres 

Espai Nadó 
Espai de trobada per a famílies amb 
nadons de fins a 18 mesos.
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Dissabte 5 de maig
11 i 12.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel 
Batllori
I Entrada gratuïta, cal inscripció prèvia
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Explorem
Sara Fuente
TALLER INFANTIL

Proposta sensorial i manipulati-
va de diferents materials.

Dissabte 5 de maig
12 h, Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
! 936755951 / museu.santcugat.cat 
% educaciomuseu@santcugat.cat

Deixeu parlar els 
capitells…, ells 
ho saben tot! 
Amb Mira-sol Teatre

Visita teatralitzada per conèixer la història del 
Claustre del Monestir de forma divertida.

+5 anys VISITA

2-5 anys

TALLER

+4 anys

CONTE
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Dimecres 9 de maig
18 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona 
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamp@santcugat.cat  
! 935657097 / santcugat.cat/web/lletres  

Cistell de contes
Sònia Fernàndez

Un cistell ple de rondalles i d’històries d’aquí 
i d’allà: la nena mentidera que es va menjar 
tots els bunyols de l’Oncle Llop; el conillet 
blanc que es feia cada dia una sopa de coliflor; 
els tres bandits redolents; el pare que tenia 
10 fills; la mare que només volia 5 minuts de 
pau i, el bebè que no volia sortir de la panxa.

Dissabte 12 de maig
11.30h, Celler Modernista
I Entrada gratuïta, aforament limitat
! 936755951 / museu.santcugat.cat 
% educaciomuseu@santcugat.cat

Amb el Celler 
s’hi juga
Passarem una bona estona jugant al Celler 
per conèixer el passat agrícola de la vila.

+5 anys

JOCS

Dissabte 12 de maig
18 h, Cafè Auditori
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 1 h abans
! 935891268 / tasantcugat.cat 

Els misteris 
de la ment 
David Baró

El mentalista David Baró, 1r Premi Nacional de 
Mentalisme 2014, ens presenta un espectacle 
participatiu on sabrà que penses, predirà el 
que encara no has fet i endevinarà si dius 
mentides...  
Com s’ho fa?

Diumenge 13 de maig
12 h, Cinemes de Sant Cugat 
I 4 € C 3,5 € a partir de 4 entrades
/ tasantcugat.cat

La petita Anna i  
el tiet llargarut 
La petita Anna és valenta i arrauxada. 
Descobreix el món amb el tiet Llargarut, 
que tot i ser gran i alt, és espantadís. 
Fan moltes coses junts: van a nedar, a 
pescar, esquien, van en avió i es cons-
trueixen una casa dalt d’un arbre.
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0-99 anys
CINEMA

+4 anys

CONTE
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Diumenge 13 de maig
De 10 a 14 h, Parc Central
I Entrada gratuïta
/ omet.santcugat.cat

Cursa d’orientació 
familiar 
Ajuntament de Sant Cugat

Activitat dirigida a l’alumnat de 1r a 6è de 
primària i als pares, mares i gent adulta 
en general que vulgui participar en una 
activitat lúdica i recreativa diferent en 
companyia dels més menuts de la casa.

Divendres 18 de maig
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Espai Nadó 
Espai de trobada per a famílies amb 
nadons de fins a 18 mesos.

Dissabte 19 de maig
D’11 a 20 h, Celler Modernista
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ museu.santcugat.cat ! 936755951
% educaciomuseu@santcugat.cat

El Celler Modernista
JOCS I TALLERS

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, 
vine a conèixer la història del Celler.

 11-14 h Jocs de sempre per a petits i grans, 
  amb Jocs al Segon
 11 h El vi dibuixa, amb Pou d’Art
 18 h Jocs de taula inspirats en el món pagès
 19.30 h Concert amb Corrandes són Corrandes

Dissabte 19 de maig
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
I Entrada gratuïta 
% bibliotecagf@santcugat.cat 
! 935892749 / santcugat.cat/web/lletres 

EL SECRET DEL PELEGRÍ
Bufanúvols

El secret del pelegrí és un conte de tradició 
africana, adaptat a la cultura mediterrània. 
Un rei bo i savi acull un pelegrí a casa seva 
i enceta amb ell una profunda amistat 
que el portarà a confiar-li el càrrec de 
primer conseller del seu reialme.

0-99 anys JOCS

-18 mesos

NADÓ

+4 anys

CONTE

7-12 anys

ESPORT
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Dissabte 19 de maig
12 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres 

THE SMARTEST 
GIANT IN TOWN
Helen Doron 
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

El George està fart d’anar sempre malgirbat. 
Ha arribat l’hora de canviar d’imatge i aviat 
es convertirà en el gegant més elegant del 
poble... fins que es troba amb alguns animals 
que necessiten el seu ajut i la seva roba!

Dimarts 22 de maig
18 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Gratuït, recollir invitació 2h abans
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Contes arreu 
d’Europa
Joan de Boer
HORA DEL CONTE

Recull d’alguns dels contes populars 
europeus, dels Germans Grimm, Perrault 
i Andresen. Una sessió que ens farà 
reviure les peripècies de les set cabretes, 
la Blancaneu, la Caputxeta i el llop. 

Divendres 25 de maig
De 17 a 19 h, pl. del Coll 
I Entrada gratuïta
/ centresculturals.santcugat.cat

L’art de les 
bombolles de sabó. 
Diverdivendres
La Xarranca
TALLER I JOCS

Activitats i tallers en família. En sortir de 
l’escola, vine a berenar i passar una tarda 
genial amb propostes variades, curioses, 
originals i divertides per a tots els públics.

Divendres 25 de maig
De 17.30 a 21 h, Parc de l’Arborètum 
I Entrada gratuïta
/ omet.santcugat.cat

Festa cloenda dels 
Jocs Esportius en 
edat escolar 
Ajuntament de Sant Cugat

Activitat festiva de cloenda per celebrar 
la finalització de les activitats i compe-
ticions dins del programa de JEE, amb 
activitats paral·leles per gaudir en família. 
Lliurament de premis i medalles.

+4 anys

CONTE

7-12 anys

ESPORT

+3 anys

CONTE
+4 anys

TALLER
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2-4 anys

TALLER

Divendres 1 de juny
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Espai Nadó 
Espai de trobada per a famílies amb 
nadons de fins a 18 mesos.

Dissabte 2 de juny
11 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, cal inscripció prèvia
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

La capsa de les 
cançons
Sara Fuente
TALLER INFANTIL

Contes i cançons, i construcció de 
titelles per als pares i mares.

Dissabte 2 de juny
12 h, Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ museu.santcugat.cat ! 936755951
% educaciomuseu@santcugat.cat

Deixeu parlar els 
capitells…, ells 
ho saben tot! 
Amb Mira-sol Teatre

Visita teatralitzada per conèixer la història del 
Claustre del Monestir de forma divertida.

Dissabte 9 de juny
12.30 h, Arxiu Municipal 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ museu.santcugat.cat ! 936755951
% educaciomuseu@santcugat.cat

L’arxiu dels records
Amb Noemí Pes, escriptora 

Activitat vinculada al treball de la memòria 
i el record, per a petits i grans, amb motiu 
del Dia Internacional dels Arxius.

+5 anys

VISITA

+3
 a
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TALLER

-18 mesos NADÓ
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Dissabte 9 de juny
12 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona 
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamp@santcugat.cat  
! 935657097 / santcugat.cat/web/lletres  

Gina Ginger’s Birthday
Kids and Us School of English
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

La Gina Ginger és una nena que viu la vida 
amb intensitat. Les seves aventures es poden 
llegir a la col·lecció de llibres “Read Me” a 
Story - Gina Ginger. En aquesta Storytime, 
la Gina vol celebrar una festa d’aniversari, 
però els seus amics li diuen que no hi podran 
assistir. La pobra Gina no sap que, en realitat, 
li estan preparant una festa sorpresa!

Diumenge 10 de juny
12 h, Cinemes de Sant Cugat
4 € C 3,5 € a partir de 4 entrades
/ tasantcugat.cat 

El Bosc de  
Haquivaqui
Claus, un ratolí molt entremaliat, i els 
seus amics tenen molta por de tots els 
depredadors que se’ls volen menjar. El 
dia en què es volen menjar la rata àvia, 
decideixen redactar una llei que faci que 
tots els habitants del bosc siguin amics.

Dimecres 13 de juny
18 i 18.45h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona 
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamp@santcugat.cat  
! 935657097 / santcugat.cat/web/lletres  

Contes i  
contarelles
Rosa Fité
HORA DEL CONTE 

Contes i cançons combinats amb 
atractiu suport visual, una delícia 
per als més menuts de la casa.

Divendres 15 de juny
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Espai Nadó 
Espai de trobada per a famílies amb 
nadons de fins a 18 mesos.

0-99 anys CINEMA

-18 mesos

NADÓ

+4 anys

CONTE
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Dissabte 16 de juny
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta
% bibliotecagf@santcugat.cat 
! 935892749 / santcugat.cat/web/lletres 

Contes al Cabàs
Rosa Fité
HORA DEL CONTE 

Un grapat de contes per a omplir el nostre 
cabàs, amb petites o grans històries trobades 
en una o altra prestatgeria de la biblioteca.

Dimarts 19 de juny
11 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta: recolliu invitació 2 h abans
% bibliotecamb@santcugat.cat  
! 935657077 / santcugat.cat/web/lletres

Viatge amb 
instruments dels 
cinc continents 
Bufanúvols. Pau Tarruell
HORA DEL CONTE

D’Austràlia, el diggeridoo; d’Àsia, els bols tibe-
tans; d’Amèrica Llatina, l’ukelele; de l’Àfrica, la 
darbuka, i d’Europa, els axofons soprano i alt. 
Tot això, acompanyat de cançons i instruments 
de percussió que els infants podran tocar.

1-3 anys CONTE

Dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol
Tot el dia, Parc Central 
I Entrada gratuïta 

FOOD & FUN, 
EN FAMÍLIA
FESTA MAJOR DE SANT CUGAT

Un any més celebrarem la Festa Major de Sant Cugat. 
L’Espai Food & Fun, en família, està ubicat al Parc 
Central, acompanyat de les conegudes food truck, amb 
zones de gespa fresca i garlandes de tots els colors! 
En aquest gran espai, s’hi ubicarà la major part de 
l’oferta familiar: el Racó Infantil, la Festa de l’Aigua, 
espectacles de música, de circ, danses, jocs de cucanya, 
un mercat d’andròmines, un racó de maquillatge...i 
moltes sorpreses més!
T’hi esperem!
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Agenda per espais
BIBLIOTECA CENTRAL GABRIEL FERRATER

Abril 10 al 20 Exposició Llibre Gegant  p. 4

Abril Ds. 21 La màquina del temps 12 h p. 9

Abril Ds. 28 Gina Ginger & Charlie Chives 12 h p. 12

Maig Ds. 19 El secret del pelegrí 12 h p. 17

Juny Ds. 16 Contes al Cabàs 11.30 h p. 24

BIBLIOTECA MIRA-SOL MARTA PESSARRODONA

Abril Dc. 11 Viatge amb instruments 18 h p. 4

Abril Dc. 18 Vine a fer una sessió de ioga 18 h p. 7

24/04 – 05/05 Éssers diminuts fabulosos  p. 11

Maig Dc. 09 Cistell de contes 18 h p. 14

Juny Ds. 09 Gina Ginger’s Birthday  p. 22

Juny Dc. 13 Contes i contarelles 12 h p. 23

BIBLIOTECA VOLPELLERES MIQUEL BATLLORI

Abril Dm. 17 Colorets 18 h p. 6

Abril Dv. 20 Espai Nadó 11.30 h p. 7

Abril Ds. 21 Enigma a Vilagallina 11.30 h p. 8

Maig Dv. 04 Espai Nadó 11.30 h p. 12

Maig Ds. 05 Explorem 11 h p. 13

Maig Dv. 18 Espai Nadó 11.30 h p. 16

Maig Ds. 19 The Smartest Giant in Town 12 h p. 18

Maig Dm. 22 Contes arreu d’Europa 18 h p. 18

Juny Dv. 01 Espai Nadó 11.30 h p. 20

Juny Ds. 02 La capsa de les cançons 11 h p. 20

Juny Dv. 15 Espai Nadó 18 h p. 23

Juny Dm. 19 Viatge amb instruments 12 h p. 24

ARXIU MUNICIPAL 

Juny Ds. 09 L’Arxiu dels records 11.30 h p. 21

CAFÈ AUDITORI

Abril Ds. 14 Speechless (sense paraules) 18 h p. 5

Maig Ds. 12 Els misteris de la ment 18 h p. 15

CELLER MODERNISTA

Maig Ds. 12 Amb el Celler s’hi juga 11.30 h p. 14

Maig Ds. 19 El Celler Modernista 11 a 14 h p. 17

CINEMES DE SANT CUGAT

Maig Dg. 13 La petita Anna i el tiet... 12 h p. 15

Juny Dg. 10 El bosc de Haquivaqui 12 h p. 22

MUSEU DEL MONESTIR

Abril Ds. 14 De dracs i altres animals 11.30 h p. 5

Maig Ds. 05 Deixeu parlar els capitells… 12 h p. 13

Juny Ds. 02 Deixeu parlar els capitells… 12 h p. 21

PARCS I PLACES

Abril Dg. 22 24a Festa del Llibre Gegant 10 - 14 h p. 10

Abril Dv. 27 Art amb Sorra 17 - 19 h p. 11

Maig Dg. 13 Cursa d’orientació familiar 10 - 14 h p. 16

Maig Dv. 25 Festa Cloenda Jocs Esportius 17.30 h p. 19

Maig Dv. 25 L’art de les bombolles de sabó 17 - 19 h p. 19

29/06 – 01/07 Food & Fun, en família  p. 25

TEATRE AUDITORI

Abril Dg. 22 Rock en família 12 h p. 9



Amb la col·laboració de:
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