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CUGAT
Oficina de Turisme:
Plaça d’Octavià, 10 - Portal Major del Monestir  
Telèfon: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
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Ciutat  
verda
Sant Cugat és paisatge: vegetació, boscos, 
arbres, plantes, flors, fonts...  Gairebé la meitat 
del municipi es troba dins del Parc Natural de 
la Serra de Collserola, un dels parcs naturals 
més gran de l’àrea metropolitana.

El Pi d’en Xandri, més de 250 anys d’història 
enlairant-se cap al cel.

L’ermita de Sant Medir: un bon destí per 
fer una excursió amb bicicleta i després 
recuperar-se a l’esplanada.

La ciutat té una mitjana d’un arbre per habitant.

Mobilitat sostenible amb el tren del Vallès, 
que s’ha convertit en un dels principals eixos 
vertebradors de la ciutat.

Turisme actiu i esport a l’aire lliure: rutes a 
cavall, pràctica del golf en el club més veterà 
de Catalunya, passejades en bicicleta, córrer...

Ciutat 
comercial
Sant Cugat és mercat: taula d’acollida i de 
trobada que us acosta als productes de la 
terra i d’arreu del món. Abans o després 
de menjar, podeu contemplar aparadors i 
comprar en botigues i mercats que ofereixen 
productes valuosos i un tracte de proximitat.

El Mercat Vell,  el primer mercat gastronòmic 
de la ciutat en un entorn patrimonial 
immillorable.

El Mercat de Torreblanca i el Mercat de Mira-
sol carregats de productes frescos.

Fires i mercats d’artesania, de pagès i fires 
gastronòmiques per a foodies. 

El teixit comercial amb establiments de 
qualitat.

Passejada gastronòmica per tastar els 
productes de la terra.

Ciutat  
familiar
Sant Cugat és mainada: una ciutat sensible 
al benestar dels infants i les famílies. Un 
indret ple d’espais per jugar, per créixer i per 
aprendre. Present per als nens d’avui i futur 
per als joves de demà.

Petits Camaleons el  festival de música pensat 
especialment per a nenes i nens de 0 a 14 anys

Coneix els gegants de Sant Cugat, en Joan i la 
Marieta, que durant l’any viuen a la llotgeta 
del claustre del Monestir.

El ball del Paga-li Joan: així comença la Festa 
Major recordant la història amb una tradició 
folklòrica.

Sant Cugat disposa del segell de Ciutat Amiga 
de la Infància atorgat per la Unesco. Una 
ciutat construïda a mida dels més petits i de 
les seves famílies. 

Ciutat  
cultural
Sant Cugat és patrimoni: el cor de la seva 
història es troba en places i carrers, antigues 
cruïlles de camins convertides, avui, en 
punts de trobada. Descobreix-la. Gaudeix-ne.

El Monestir de Sant Cugat, un dels millors 
exemples de l’art medieval a Catalunya.

El Celler Modernista, construït per l’arquitecte 
Cèsar Martinell, amb elegants arcs de maó. I el 
Vilab, on experimentar més enllà del vi.

El Teatre-Auditori, amb capacitat per a 900 
espectadors.

Centre d’Art Maristany, un espai dedicat a l’art 
contemporani.

Casa Museu- Cal Gerrer l’únic museu d’Europa 
dedicat a la Marylin Monroe

Can Quitèria amb exposicions de tapís i art 
tèxtil contemporani.


