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Després d’un any molt difícil, en què el teixit cultural ha funcionat a mig gas, arriba 
el moment de donar un nou impuls a la cultura de la nostra ciutat. És per això que us 
presentem una nova edició del ‘Sant Cugat al descobert’, una iniciativa que arriba 
enguany a la 5a edició i que us proposa un conjunt d’activitats encaminades a què gaudiu 
de la cultura en espais a l’aire lliure.

Durant els darrers mesos hem redescobert la importància d’estar amb les persones 
que més estimem, dels moments de pausa i, especialment, de la necessitat de cuidar 
la nostra salut emocional. En aquest sentit, la cultura juga un paper fonamental perquè 
també ens ajuda a cuidar l’esperit.

Consumir cultura, a més, és vital per fomentar una ciutadania crítica envers ella mateixa i 
tot allò que l’envolta, incloses l’administració i les polítiques que desenvolupa.

Per tot això us animo a gaudir de les més de 60 propostes que ens porta ‘Sant Cugat al 
descobert’, també de la mà de teixit associatiu local. Parlem de concerts, teatre i visites, 
a més de la novetat de les activitats infantils i juvenils, i que es distribuiran pel centre de 
la ciutat però també per Mira-sol, la Floresta i les Planes.

És l’hora de viure la cultura al carrer, de gaudir-la amb la gent que ens envolta, amb 
responsabilitat, i ‘Sant Cugat al descobert’ us convida a fer-ho en el marc d’aquesta 
temporada d’estiu.

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat



—
L'ARTiMANYA FAMILIAR
Tallers i activitats per a tota la família
Jardins del Monestir
Activitats gratuïtes. Edat recomanada: +5 anys
PROJECTE IMPULSAT AMB ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Dissabte 5 de juny, 17 h
TALLER “ESTAMPANT L’ESTIU” 
amb Nele Urbanowicz, artista visual
Estampa una samarreta amb el teu propi 
disseny! Una paraula, un sol, una flor, un 
gelat? No hi ha límits per la teva imaginació! 
Amb plantilles retallades de vinil i colors 
frescos, podràs aprendre a fer un estampat 
tèxtil. El millor de tot: aquesta tècnica la 
pots repetir a casa. 
Dos torns (17 h; 18.30 h)
Durada 1,5 h
Inscripció prèvia aquí     

Dissabte 5 de juny, 18 h
TALLER “TEIXINT AL CARRER”
amb Mariadela Araujo, artista tèxtil
Amb fils de colors crearem una obra d’art urbà 
de manera col·lectiva, tot utilitzant figures 
geomètriques amb textures i colors diferents.
Tres torns (18 h; 18.45 h; 19.30 h)
Durada: 45 min.
Inscripció prèvia aquí   

Dissabte 12 de juny, 18 h
ESPECTACLE DE CIRC: “ENVÀ” 
amb Amer i Àfrica
Entre 250 kg de palla i 125 kg de massa humana, 
dues persones divaguen a través del moviment, 
els equilibris, l'humor i la composició de l'espai 
sobre el concepte de l'estupidesa humana.
Durada: 50 min.
Inscripció prèvia aquí 
 
Dissabte 12 de juny, a 
partir de les 19.15 h
TALLER DE CIRC 
amb Amer i Àfrica
Taller de circ en família on podreu experimentar 
la sensació de ser un veritable artista.
Durada: 1 h
Inscripció prèvia aquí  

Dissabte 19 de juny, 18 h
Jardins del Monestir
ESCAPE ROOM: “OPERACIÓ GÈMINIS”
Una aventura de carrer amb suport web app on 
els participants hauran de resoldre el misteri 
que s’amaga darrere d’uns estranys successos 
relacionats amb un científic expulsat d’una 
investigació secreta.
Grups de 4 persones
Durada: 2 h
Inscripció prèvia aquí   
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https://www.eventbrite.es/e/153795351035
https://www.eventbrite.es/e/153772793565
https://www.eventbrite.es/e/152990337217
https://www.eventbrite.es/e/154203381465
https://www.eventbrite.es/e/153777989105


Diumenge 6 de juny, 17 h
TALLER “LETTERING”
Amb Nele Urbanowicz, artista visual
Gaudeix d'un viatge cal·ligràfic. Dissenya un 
cartell a l'estil de lettering popular creat al Perú. 
Amb colors fluor sobre fons negre donaràs força 
a les paraules que vulguis regalar al món. Poesia 
visual feta amb passió a pinzellades!
Dos torns (17 h; 19 h)
Durada: 2 h
Inscripció prèvia aquí   

—
L'ARTIMANYA JOVE
Tallers i activitats per a joves
Jardins del Monestir
Activitats gratuïtes. Edat recomanada: de 12 a 18 anys
PROJECTE IMPULSAT AMB ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Diumenge 6 de juny, 18 h
TALLER “MEME IT YOURSELF”
Amb Francesc Ruiz i Maria Martínez
Crea els teus propis mems i estampa’ls sobre 
una samarreta!
Dos torns (18 h; 19.30 h)
Durada: 1, 5 h
Inscripció prèvia aquí  
 

Diumenge 13 de juny, 18 h
TALLER DE RAP I TRAP + CONCERT 
Amb El Noi de Tona
Taller de música urbana on només cal que portis 
mòbil, auriculars i una base que t’agradi. I si no, 
te la posem nosaltres.
Durada: 3 h
Inscripció prèvia aquí   

Diumenge 20 de juny, 18 h
ESCAPE ROOM: “OPERACIÓ GÈMINIS”
Una aventura de carrer amb suport web app on 
els participants hauran de resoldre el misteri 
que s’amaga darrere d’uns estranys successos 
relacionats amb un científic expulsat d’una 
investigació secreta.
Grups de 4 persones
Durada: 2 h
Inscripció prèvia aquí   
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https://www.eventbrite.es/e/153778115483
https://www.eventbrite.es/e/153796015021
https://www.eventbrite.es/e/153778243867
https://www.eventbrite.es/e/153796524545


Dimecres 9 de juny, 19.30 h
Casal Torreblanca

XERRADA: “ÀNIMES NEGRES”
Taula rodona dinamitzada per Riki Undersounds 
que tractarà la influència de la religió i les 
seves comunitats en la música afroamericana. 
Hi intervindran alguns dels artistes que 
participen en l’edició d’enguany del festival, 
com Koko Jean, Lalo López  o Jonathan Herrero, 
entre d’altres. 
Activitat gratuïta. Aconsegueix la invitació aquí 

—
STQBLACK
Festival de música negra

Dijous 10 de juny, 20 h
Casal Torreblanca - Terrassa Bar Bocamoll

CONCERT: “TEMPLE DE LA MÚSICA”
Amb A CIEGAS
Amb Enric Gómez (guitarra i baix) i Jonathan 
Herrero (veu i guitarra). 
Un espectacle fresc i enèrgic que busca la 
complicitat i proximitat amb el públic.
Activitat gratuïta. 
Reserves al telèfon 609 101 426

Divendres, 11 de juny, 19 h
Casino La Floresta

CONCERT: “LA PASSIÓ” 
Amb ESMERALDA COLETTE & 
THE MOTHER MASS + KOKO 
JEAN & THE TONICS
Nit soulera caracteritzada per dues propostes 
definides per les seves frontwoman. Tant 
l'Esmeralda com la Koko van acompanyades de 
grans músics que faran que aquesta nit sigui 
tota una epifania. 
Preu: 12 €. Venda d’entrades aquí 

Dissabte, 12 de juny, 19 h
Casino La Floresta

CONCERT: “EN COS I ÀNIMA”
Amb THE SECRET INVESTMENT 
I THE SLINGSHOTS
Cos i ànima viatjaran conjuntament al cel del 
funk per fer-nos vibrar, primer al ritme de la Tonia 
Richii, líder de The Secret Investment, i després 
amb el poderós directe de The Slingshots. 
Assaboreix el costat més salvatge de la música!
Preu: 12 €. Venda d’entrades aquí  

Diumenge, 13 de juny, 21.30 h
Claustre del Monestir

CONCERT: “PREACHERS OF SOUL”
Amb el COR DONA GOSPEL
Una iniciativa de la congregació de les 
germanes Oblates que amb aquest projecte, 
que ajuda a dones en situació de marginació 
social, ens apropen una mica més al cel a través 
de les seves veus. 
Obertura de portes a les 21 h
Preu: 8 €. Venda d’entrades aquí

Abonament pels concerts de 
11, 12 i 13 de juny aquí

Dissabte, 19 de Juny, de 12 a 23 h
Aparcament de Mercantic

URBAN CLASH 
Jornada de música i cultura urbana: pintura 
mural, la dansa, la improvisació i el hip-hop dels 
millors rapers nacionals i locals. Una trobada 
amb els sons més baixos i moderns de la música 
negra en una jam session oberta i participativa 
en format de showcase.
Preu: 10 €. Venda d’entrades aquí
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https://www.eventbrite.es/e/entradas-stqblack-2021-dimecres-9-de-juny-154596709921
https://www.eventbrite.es/e/entradas-stqblack-2021-divendres-11-de-juny-154594100115
https://www.eventbrite.es/e/entradas-stqblack-2021-dissabte-12-de-juny-154595656771
https://www.eventbrite.es/e/entradas-stqblack-2021-diumenge-13-de-juny-154596184349
https://www.eventbrite.es/e/entradas-stqblack-2021-abonament-3-dies-154597151241
https://www.eventbrite.es/e/entradas-urban-clash-156550792635


—
NITS DE MÚSICA AL CLAUSTRE
Un festival de clàssica en un claustre romànic
Claustre del Monestir 
Preu: 15 €
Abonament 4 concerts: 50 €. Aconsegueix-lo aquí

Divendres 2 de juliol, 21 h
DUO BOIX-MASRAMON: “DE LA 
MÚSICA DE SALÓ A L’ÒPERA”
Amb la soprano Eugenia Boix i la pianista Laia 
Masramon. Un viatge exquisit a la música de 
saló europea, amb obres per a piano i altres de 
cambra, que culmina amb les àries operístiques 
més apreciades. Una primera part més profunda 
dedicada al classicisme i romanticisme alemany 
que contrasta amb la segona, que recrea la 
música que s’escoltava en els salons de l’alta 
burgesia parisenca del s. XIX. 
Venda d’entrades aquí 

Divendres 9 de juliol, 21 h
TRIO ANDRÉE:  “MÚSICA EN FEMENÍ”
Una mirada en femení del món de la creació 
artística que reivindica el paper de la dona dins 
del món de la clàssica. Aquest trio de violí, 
violoncel i piano treu a la llum l’enorme talent 
artístic de diferents dones compositores. 
Comentat per la periodista Núria Riquelme.
Venda d’entrades aquí   
 

Divendres 16 de juliol, 21 h
NEUMA QUARTET: “ORIGEN- 
L’ESPECTACLE” 
Un projecte musical innovador, modern i vital. 
Quatre intèrprets, quatre flautistes, quatre 
obres de rabiosa actualitat relacionades amb 
la naturalesa i l’origen de la vida. Una sonoritat 
singular. Música de cambra en estat pur amb 
una posada en escena molt atrevida.
Venda d’entrades aquí

Divendres 23 de juliol, 21 h
CORAL SANT JORDI: “LA 
NATURA EXUBERANT”
Oriol Castanyer: direcció
La natura ha estat al llarg de tota la història 
de la música una font inacabable d’inspiració 
per als compositors. Un concert evocador 
amb cançons del romanticisme alemany de 
Mendelssohn i dels contemporanis Britten 
i Lauridsen, amb música intimista, plena 
d’harmonies lluminoses i melodies delicades i 
elegants.
Venda d’entrades aquí
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https://abonament-nits-musica-claustre.eventbrite.es
https://duo-boix-masramon.eventbrite.es
https://trio-andree.eventbrite.es
https://neuma-quartet.eventbrite.es
https://coral-sant-jordi.eventbrite.es


—
FESTIVAL VINCL&S
Música d’autor de l’escena catalana i 
músics amb segell santcugatenc
Celler Modernista
Preu: 15 €
Abonament 3 concerts: 35 €. Aconsegueix-lo aquí

Dijous 16 de setembre, 20.30 h
ELENA GADEL & MARTA ROBLES 
& Companyia Minimíssima 
i Pepon Meneses
Elena Gadel i Marta Robles estrenen fusió amb 
“Les dones de la meva vida” on fan renéixer, a 
guitarra i a veu, cançons creades per dones. 
Dones de discurs punyent i revolucionari. Dones 
poderoses i lliures. Dones que sacsegen a través 
del seu art. Petites joies que van arribar per 
quedar-se en la pell i en la memòria col·lectiva. 
La Companyia Minimíssima (acordions, violí, veu) 
i Pepon Meneses (gràfica animada) presenten 
“Només eines”, un projecte musical en el que 
s’acompanyen mútuament per aprofundir en la 
creació àudio-visual i poètica. 
Venda d’entrades aquí  

Divendres 17 de setembre, 20.30 h
PAU VALLVÉ & Oriol Cors
Un concert on un Pau Vallvé multi-
instrumentista tocarà ritmes, els gravarà en 
directe i al damunt, hi tocarà la guitarra i cantarà. 
Al seu costat, Darío Vuelta, s'encarregarà de 
fer sonar el baix, els teclat, els samplers i de 
disparar els llums. Serà un directe on també 
repassaran, amb el nou format, diferents 
cançons dels discs anteriors.
Oriol Cors oferirà un avançament de les 
cançons dels seu primer disc que que veurà 
la llum aquesta tardor. Ho farà en acústic i 
sense banda. 
Venda d’entrades aquí

Dissabte 18 de setembre, 20.30h
CLARA PEYA & Iker i Selma
A “Perifèria” l’univers de l’artista s’inspira en 
els espais de pas, en els marges, en allò que no 
ha volgut que mirem. Les perifèries i emocions 
que genera un sistema hostil que no ens 
abraça a totes. Els perímetres que emmarquen 
i classifiquen el normatiu i la necessitat de 
dinamitar-ho tot per habilitar un nou espai 
sense límits. 
Iker i Selma són dos germans músics que 
ofereixen un repertori de cançons composades 
al llarg de la seves vides. Cançons que beuen de 
passats, de presents i de futurs.
Venda d’entrades aquí  
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https://www.eventbrite.es/e/entradas-festival-vincles-2021-abonament-3-dies-155592113199
https://www.eventbrite.es/e/entradas-elena-gadel-i-marta-robles-companyia-minimissima-festival-vincles-2021-155578829467
https://www.eventbrite.es/e/entradas-pau-vallve-oriol-cors-festival-vincles-2021-155587080145
https://www.eventbrite.es/e/entradas-clara-peya-iker-i-selma-festival-vincles-2021-155590083127


—
CONTRATEMPS. Músiques 
històriques, ara!
Festival de música antiga
Amb el Col·lectiu Música Antiga de Sant Cugat

Divendres 17 de setembre, 21 h
Claustre del Monestir

ENRIKE SOLINÍS: “EL LOCO 
DE LA GUITARRA”
Concert a càrrec del prestigiós guitarrista 
i llaütista Enrike Solinís. Un recorregut pel 
repertori per a corda polsada des del s.XV 
fins l’actualitat amb diferents instruments i 
tècniques històriques.
Preu: 12 €
Venda d’entrades aquí 
 

Dissabte 18 de setembre, 12 h 
Claustre del Monestir

TAULA RODONA I CONCERT: “DILEMES 
EN L’ÚS I LA CONSERVACIÓ DELS 
INSTRUMENTS HISTÒRICS”
L’exposició de la viola da gamba Barak Norman 
1714 i de la còpia realitzada per Anna Andreu 
2017 seran el punt de partida d'una taula 
rodona. Experts de diferents disciplines 
reflexionaran sobre la conservació i l’ús dels 
instruments històrics. 
Concert a càrrec d’Emmanuel Balssa.
Preu: 6 €
Venda d’entrades aquí   

Dissabte 18 de setembre, 20 h 
Teatre- Auditori Sant Cugat

ÒPERA: “ACIS AND GALATEA”
De Georg Friedrich Händel
Una versió renovadora i personal d’aquesta 
òpera barroca basada en el mite clàssic. 
El pastor Acis i la nimfa Galatea s'estimen 
tendrament. El ciclop Polifem vol l'amor de 
Galatea i per aconseguir-ho està disposat a 
recórrer a la força.  
Amb els solistes Maria Hinojosa, Aurora 
Peña, Jorge Juan Morata i Juan Carlos Esteve 
acompanyats per l’Ensemble Contratemps. Amb 
direcció escènica d’Albert Arribas.
+ Informació i venda d’entrades aquí 

Diumenge 19 de setembre, 11 h
Celler Modernista

ADRIÁN SCHWARZTEIN + 
ENSEMBLE CONTRATEMPS: “EL 
QUIJOTE EN 20 MINUTS”
Espectacle familiar. Els  intrèpids actors i 
músics intentaran la proesa de condensar l’obra 
de Cervantes en només 20 minuts! 
Molta comèdia, música i algun entrebanc.
Dos passis (11 i 11.30 h) 
Preu: 6 €
Venda d’entrades aquí    

Diumenge 19 de setembre, 12.30 h
Celler Modernista

JAM SESSION HISTÒRICA
Diferents intèrprets pujaran a l’escenari per 
a interpretar peces del barroc en un ambient 
distès d’improvisació i bon rotllo.
Activitat gratuïta
Aconsegueix la invitació aquí  

Del 17 al 19 de setembre 
Espais i horaris a determinar
MASTERCLASSES
Enrike Solinís (corda polsada), Lixsania 
Fernández (viola de gamba) i Ricart Renart 
(violí històric) oferiran classes magistrals 
per a músics professionals i estudiants de 
nivell avançat.
Més informació i inscripcions a 
musicaantigasantcugat@gmail.com
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https://enrike-solinis.eventbrite.es
https://debat-violadegamba.eventbrite.es
http://tasantcugat.cat
https://quixot-20minuts.eventbrite.es
https://el-cembalista.eventbrite.es
mailto:musicaantigasantcugat%40gmail.com?subject=


—
InSÒlit
Concerts en espais singulars
Activitat gratuïta. Aforament limitat
PROJECTE IMPULSAT AMB ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Dissabte 3 de juliol, 21 h
Terrat del Casino la Floresta

LA MULATA
Mestissatge llatino-català amb esperit lliure 
i vocació tropical. El seu medi natural és el 
carrer, amb un directe que nodreix de cafeïna 
a tothom qui para l’orella... i el maluc més 
encarcarat s’acaba contagiant del “putrum-
putrum” escènic. 
Aconsegueix la invitació aquí

Dissabte 10 de juliol, 21 h
Pont del Passeig de la Mare de la Font

SR. CHEN + VIETNAM KEED
Sr. Chen ha demostrat ser un artista total capaç 
d'escriure, produir, crear nous sons i cantar amb 
un gran ventall de registres i estils. A més, és un 
dels productors més destacats de Catalunya.
Vietnam Keed és un artista que neix de 
l'inconformisme amb la indústria i la societat. 
Representa una llum antiimperialista a la que 
seguir i que opta per un camí menys neoliberal 
i mainstream.
Aconsegueix la invitació aquí

—
A TELÓ OBERT
Teatre de petit format sobre l’herba de parcs i jardins
Amb Teatre a l’Ombra
Activitat gratuïta
Cal registrar-se a l’entrada 

Dimarts 6 de juliol, 20 h
Torrent de Ferrussons- Parc de Can Magí

Dimecres 7 de juliol, 20.30 h
Claustre del Monestir

Divendres 9 de juliol, 20 h
Parc de Can Mates (darrera CEIP Turó de Can Mates)

LA COMÈDIA DE L’OLLA
De Plaute 
Representació a l'aire lliure sense escenografia, luminotècnia 
ni amplificació
Euclió és un vell avar que viu en la misèria amb la seva filla 
Fedria. Un bon dia es troba una olla plena de diners i des d’aquell 
moment viu angoixat pel temor que li furtin. D’altra banda, Fedria 
es pretesa en matrimoni per un vell benestant, Megador. Una 
deliciosa comèdia clàssica amb dues històries paral·leles que 
s'emboliquen i s'acaben resolent a gust de tots.
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https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-mulata-en-concert-a-linsolit-154836517191
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sr-chen-vietnam-keed-en-concert-a-linsolit-154838386783


—
LECTURES A LA FRESCA
Senyores i senyores, enguany toca DIVERSIÓ, amb una certa 
dosi de melangia, això sí. Que la vida és curta i el món s’acaba! 
Amb Amics de Pedra i Sang
Activitat gratuïta

Dijous 1 de juliol, 22 h
Casino La Floresta

“TI-BI-DA-BO”
Un musical en clau ecològica sobre la 
muntanya màgica, sobre Collserola i sobre la 
transformació social de Sant Cugat.
Autoria i direcció: Ignasi Roda
Aconsegueix la invitació aquí

Dijous 8 de juliol, 22 h
Jardins del Monestir - Espai dels Castanyers

“VETLLADA FEMINAL”
Cabaret literari i musical de dones que emula les 
vetllades anarco-feministes que al voltant dels 
anys 30 proliferaven al Paral·lel barceloní.
Autoria: Caterina Albert (la Víctor), Rosa Maria 
Arquimbau i d’altres 
Dramatúrgia i direcció: Dolors Vilarasau
Aconsegueix la invitació aquí  

Dijous 15 de juliol, 22 h
Plaça de Barcelona

“IRENE I ROSETA, O UNA 
VERSIÓ FEMINISTA DE LES 
ESPARDENYES DE CAL ROC”
Enguany fa cent anys que s’estrenava a Cal 
Ventura, al lloc de la plaça de Barcelona on hi 
ha l’antic Ajuntament fet construir per l’alcalde 
Roc Codó, “Les espardenyes de Cal Roc”. L’obra 
està escrita per Ramon Sagalés “Perla”, un 
dels participants en les tertúlies eminentment 
masculines que es feien a l’espardenyeria que 
Roc Codó, que esdevindria alcalde republicà 
en el futur, tenia al carrer Santa Maria. Els 
tertulians s’interpretaven a ells mateixos, 
excepte els personatges de la Irene, la dona 
del Roc, i de la Roseta, la dona del Ventura, que 
van decidir que serien interpretats per actrius 
“professionals” ja que no estava ben vist que 
les mestresses de casa fessin teatre. Però això 
pot canviar... Un homenatge a les dones que 
també van fer la República.
Dramatúrgia: Ignasi Roda- Dolors Vilarasau
Direcció: Dolors Vilarasau
Aconsegueix la invitació aquí
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https://lectures-fresca-tibidabo.eventbrite.es
https://lectures-fresca-vetllada-feminal.eventbrite.es
https://lectures-fresca-irene-roseta.eventbrite.es


—
+ CLÀSSICA
Clàssica, lied i coral a l’aire lliure

Diumenge 20 de juny, 19.30 h
Casino La Floresta
QUARTET DE CORDA DE LA 
SIMFÒNICA SANT CUGAT: “UN 
CONCERT DE PEL·LÍCULA”
La música sempre ha acompanyat de la mà 
al cinema. Darrera d'una gran pel·lícula molt 
sovint hi sol haver una gran banda sonora 
i un gran compositor. Un concert d’estiu 
amb clàssics com "El Padrino" (Nino Rota), 
"Cinema Paradiso" (Ennio Morricone) o 
"Memòries d’Àfrica" (John Barry), entre d'altres.
Activitat gratuïta. Aconsegueix la invitació aquí 

Dissabte 3 de juliol, 21 h
Claustre del Monestir
LIFE VICTORIA: RECITAL DE LIED 
Recital a càrrec del alumnes de les classes 
magistrals impartides per l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC). Donem suport 
als nous talents de la lírica!
Co-organitza: Fundació Victoria de los Ángeles
Preu: 10 €. Venda d’entrades aquí 

Diumenge 4 de juliol, 21.30 h   
Claustre del Monestir
CORAL CANTIGA: HOMENATGE A 
JOAN FIBLA “MÚSICA SILENCIADA” 
Mariona Llobera: mezzosoprano. 
Agnès Prats: recitant. Mercè Sanchís: piano
Eva Martínez: direcció
Un concert dedicat íntegrament a música 
de compositores. Música escrita per dones 
que, malgrat els entrebancs i desafiant les 
convencions socials que les allunyaven del 
fet creatiu, han aconseguit bastir una obra 
musical pròpia. 
Activitat gratuïta. Aconsegueix la invitació aquí

Diumenge 25 de juliol, 21 h
Plaça de l’Om
ORQUESTRA DILETANT DE 
CATALUNYA: “CLÀSSICS ESTIUENCS- 
MOZART & SCHUBERT”
Gerard Claret: violí solista 
Marzio Conti: direcció 
Aquesta orquestra de músics no 
professionals però molt virtuosos 
interpretarà un concert i una simfonia dels 
genis de la música Mozart i Schubert.
Concert solidari amb l'ONG Dream Nepal
Activitat gratuïta. Aconsegueix la invitació aquí 
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Dijous 15 de juliol, 11 h
ITINERARI URBÀ D’OBSERVACIÓ
En el marc de l’exposició “Roba estesa” de Maria 
José Blaya
Recorregut acompanyat per l’artista a 
l’exposició que es pot veure actualment al 
Centre d’Art Maristany. Al llarg del recorregut, 
enlairarem la vista per tal de buscar el rastre de 
la roba estesa de la ciutat.

Dijous 15 de juliol, 12 h
ITINERARI URBÀ: “EL PASEO 
DE ROBERT WALSER”
Dirigit per Marc Caellas i protagonitzat per 
Esteban Feune de Colombi
Itinerari urbà que va canviant segons les ciutats 
per on passa: Barcelona, Madrid, París, Buenos 
Aires, Bogotà, Caracas, Berlín i ara, Sant Cugat. 
Els espectadors s'integren com a actors d'un 
recorregut que segueix el "passeig" de la vida de 
l'escriptor Robert Walser.

Dijous 15 de juliol, 18 h
PUNT DE TROBADA A 
L’EXPOSICIÓ “ROBA ESTESA” 
A càrrec de Maria Roldán. Visita a l’exposició 
de Maria José Blaya seleccionada entre les 
propostes rebudes dels alumnes dels cursos 
i tallers del Centre d’Art Maristany i de la Casa 
Aymat. La convocatòria busca ser un espai que 
permeti experimentar amb una primera mostra 
pública del projecte. 

Dijous 15 de juliol, 19.30 h
VIDEOCONFERÈNCIA PER A LES 
ESQUENES DELS ASSISTENTS
A càrrec d’Alexandra Laudo
Conferència performativa amb la 
comissària Alexandra Laudo. Aquesta 
conferència s’emmarca en el context de 
l’exposició “Habitats” de l’artista Oscar 
Holloway, que actualment es pot veure al 
Centre d’Art Maristany.

Dijous 15 de juliol, 20.30 h
CONCERT DE BARBA CORSINI
Barba Corsini són Eduard Escoffet i Pope. Fan 
poesia i música al mateix temps i com una 
sola cosa.

—
AIXÒ S’ACABA
Festival d’Arts Visuals
Centre d’Art Maristany
Activitats gratuïtes
Inscripció prèvia a casaaymat@santcugat.cat
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—
TRADICIÓ ENTRE CAPITELLS
La cultura i tradicions més populars sonen en el Claustre
Claustre del Monestir

Dissabte 24 de juliol, 21 h

COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL: 
“EN CLAU DE DO(NA)”
Enguany la cobla vol difondre l’aportació musical 
i el talent de les dones compositores al llarg de 
la història de la música per cobla. Un concert on 
l’accent femení és el protagonista. 
Jordi Figaró: direcció
Preu: 10 €
Venda d’entrades aquí

Dilluns 26 de juliol, 21.30 h

“EL MÀRTIR CUGAT”
Amb els Companys d’en Cugat 
Xavier Tor: direcció
Lectura dramatitzada de l’obra de Josep M. 
Jaumà que recrea, a cavall entre la història i el 
mite, la vida i la mort de sant Cugat, el soldat 
romà del castrum Octavianum i posterior màrtir 
cristià que va donar nom a la nostra ciutat.
Activitat gratuïta amb donatiu voluntari a 
Càritas Sant Cugat
Aconsegueix la invitació aquí
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—
ITINERARIS GUIATS “TOT 
EL CERCLE DE L’ANY”
Visites guiades per conèixer les festes i 
tradicions al Monestir al llarg de l’any
Museu del Monestir
A càrrec de la historiadora Delfi I. Nieto
Activitats gratuïtes
Inscripció prèvia al 93 675 99 51 o museu@santcugat.cat

Dimarts 29 de juny, 12 h
ELS SANTS A L’ESTIU: SANT JOAN, 
SANT PERE I SANT CUGAT
Visita al monestir a l’entorn de les tres festivitats de l’estiu 
d’interès per a Sant Cugat
 

Diumenge 19 de setembre, 12 h
ELS MONJOS I LA VERGE
Visita al monestir a l’entorn de la relació entre els monjos i la 
Mare de Déu

—
ITINERARI SENSORIAL 
RECONNECTA NATURA
Espai de relaxació i reconnexió 
amb un mateix i amb la natura
A càrrec de Reconnecta Natura 
Activitat autoguiada
PROJECTE IMPULSAT AMB ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Setmanes del 5 a l’11 i del 12 al 18 de juliol, de 9 a 21 h
Parc Central
Itinerari de benestar que cerca, a través de diferents propostes, 
crear un espai terapèutic, de relaxació i connexió amb un mateix 
i amb la natura que ens envolta. Un espai on desaccelerar el pas, 
parar, contemplar, respirar i realitzar activitats senzilles basades 
en despertar els sentits i que ens fan gaudir de la vida, de l'entorn 
verd proper, de les altres persones. L'itinerari està pensat per a 
totes les edats i per fer-lo de forma autònoma, sol, acompanyat o 
en família. Només cal seguir les indicacions marcades ens rètols 
numerats i ubicats al llarg de l'itinerari que presentarem a l'inici 
del parc amb un mapa.
Descarrega’t la guia complementària aquí 
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—
CINEMA I ESTRELLES
Cine a la fresca a Mira-sol, les Planes i la Floresta
Activitat gratuïta

Divendres 2 de juliol, 22 h
Pati del Casal Mira-sol
“ONWARD”
Disney Pixar (2020)
En un món de fantasia, dos germans elfs 
adolescents, Ian i Barley Lightfood, reben una 
carta i un objecte màgic que el seu pare, mort 
quan eren petits, els havia llegat.
Aconsegueix la teva invitació aquí  

Dissabte 3 de juliol, 22 h
Espai Pere Grau de les Planes
“LA TRIBU” 
Director: Fernando Colomo (2018) 
Virginia (Carmen Machi), netejadora de professió 
i "streetdancer" vocacional, recupera el fill que va 
donar en adopció, Fidel (Paco León), un executiu 
que ho ha perdut tot, inclosa la memòria.
Aconsegueix la teva invitació aquí

Divendres 3 i 17 de setembre, 21 h
Casino La Floresta
PEL·LÍCULES A DETERMINAR 
Activitat impulsada pels Pressupostos 
Participatius
Consulteu la programació a 
santcugat.cat/aldescobert

Divendres 23 de juliol, 22 h
Espai Pere Grau de les Planes
“READY PLAYER ONE”
Director: Steven Spielberg (2018) 
L'any 2045, el món real és un lloc hostil. Wade 
Watts (Tye Sheridan) només se sent viu de 
debò quan escapa a l'OASI, un univers virtual 
immersiu al que la humanitat dedica gran part 
del seu temps.
Aconsegueix la teva invitació aquí
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Dissabte 5 de juny, 19.30 h   
DOS CLAUSTRES I UN 
MESTRE CONSTRUCTOR
Descobreix el tresor que comparteixen els 
claustres de Girona i de Sant Cugat i els detalls 
escultòrics que els fan únics. Dues visites 
guiades per conèixer el romànic i l’obra del 
mestre Arnau Cadell. 
Segona visita el 12 de juny a Girona, en el 
mateix horari
Preu: 15 € per visita (menors de 7 anys, gratuït)

—
ITINERARIS GUIATS A 
L’ENTORN DEL MONESTIR
Visites guiades a l’església i el claustre del Monestir
Sortida des de l’Oficina de Turisme (pl. Octavià, 10)
Venda d’entrades aquí

Tots els dissabtes, 10 h
MONESTIR MÉS PODERÓS DEL 
COMTAT DE BARCELONA
Vine a conèixer la història de la joia de la 
ciutat, el nostre Monestir i la simbologia 
del seu magnífic claustre romànic.
Preu: 8 € (menors de 7 anys, gratuït)

Tots els diumenges, 12 h
CLAUSTRE DEL MONESTIR. 
CONEIX LES HISTÒRIES QUE 
AMAGUEN ELS CAPITELLS
Visita única sense guions previs a 
través de l’eix iconogràfic dels capitells 
del Claustre, les qüestions dels 
participants i la improvisació del guia.
Preu: 8 € (menors de 7 anys, gratuït)

Tots els dissabtes del 31 de 
juliol al 4 de setembre, 22 h  
NIT DE LLEGENDES AL MONESTIR 
A porta tancada, de la mà d’un monjo 
benedictí i guiats per la llum d’una llàntia, 
descobriràs la història, les llegendes i els 
éssers màgics que amaga el Monestir.
Preu: 15 € (menors de 7 anys, gratuït)

Tots els dissabtes del 7 
al 28 d'agost, 20 h
LA MARATÓ ROMÀNICA 
DEL CLAUSTRE
Cicle de 4 visites guiades per conèixer a 
fons els 144 capitells del claustre disposats 
en 4 galeries. A càrrec del doctor Jorge 
R. Ariza, especialista en art sagrat.
Preu: 8 € (menors de 7 anys, gratuït)
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Diumenges 13 de juny i 11 de juliol, 13 h
VISITA COMENTADA: “EXPOSICIÓ 
VILA DE SANT CUGAT, 900 
ANYS. DEL 1120 AL FUTUR”
L’any 1120 el monestir rebia confirmació papal 
de les seves propietats, entre les quals, la vila. 
Significava el naixement de Sant Cugat com a 
fenomen urbà. Des d'aleshores, Sant Cugat ha 
passat de ser una petita vila pagesa i tancada 
en ella mateixa a una ciutat de serveis en un 
món global.

—
CONFERÈNCIA+ ITINERARI GUIAT 
“PASSEJAR LA HISTÒRIA”
Activitats vinculades a l’exposició “Vila de Sant 
Cugat, 900 anys. Del 1120 al futur” 
Museu del Monestir
Activitats gratuïtes
Inscripció prèvia al 93 675 99 51 o museu@santcugat.cat

Dimarts 15 de juny, 19 h 

CONFERÈNCIA: “ELS CANVIS 
DE MENTALITATS” 
Amb la historiadora Delfi Nieto i la filòsofa 
Victòria Camps 
L’evolució i transformació de la societat i del 
seu pensament, des d’un punt de vista històric i 
filosòfic, al llarg dels darrers 900 anys.

Diumenge 18 de juliol, 12 h
ITINERARI GUIAT: “HISTÒRIA DE 
PINS DEL VALLÈS, SANT CUGAT 
DURANT LA GUERRA CIVIL”
Amb l'historiador José Fernando Mota
A partir del 19 de juliol de 1936 comença 
una guerra civil i es desencadena un procés  
revolucionari a la rereguarda republicana. Amb 
aquest itinerari guiat coneixerem els espais 
polítics i socials d'aquest convuls període a Pins 
del Vallès, nom de la vila des d'octubre de 1936 
fins al gener de 1939, quan ocupen la ciutat les 
tropes franquistes.
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MÉS INFORMACIÓ I ENTRADES A 
SANTCUGAT.CAT/ALDESCOBERT

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

http://www.santcugat.cat/aldescobert

