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Tot el que pots fer a Sant Cugat aquest cap de setmana
Aquest cap de setmana, coincidint amb la festivitat de la Mare
de Déu d'agost, t'apropem propostes perquè gaudeixis de la
ciutat si és que et quedes aquí. Aprofita i descobreix tresors
patrimonials de Sant Cugat com ho són el Celler modernista,
el Monestir i el seu claustre.

Dissabte 15 d'agost
A les 10 del matí arrenca la visita 'Monestir de Sant Cugat, el més poderós del comtat de Barcelona' on
coneixeràs en exclusiva la història d'aquest monument del segle IX declarat Bé Cultural d'Interès Nacional
l'any 1931. El seu claustre conté un dels conjunts d'escultura romànica més importants de Catalunya obra del
mestre Arnau Cadell. La visita comença a les portes de l'Oficina de Turisme, a la plaça d'Octavià i dura una
hora i mitja. El preu per persona és de cinc euros i per als menors de set anys és gratuït. Degut a les mesures
de la Covid-19 no es puja al campanar.
Coneix la història d'un dels vestigis ròmànics més importants de Catalunya / Foto: Localpres
Si les nits caloroses d'estiu no et deixen aclucar l'ull pots venir a escoltar llegendes al Monestir. A porta
tancada, de la mà d'un monjo benedictí i guiats per la llum d'una llàntia descobriràs les històries, llegendes,
secrets i ésseres màgics que s'amaguen entre els murs del conjunt. La visita comença a les deu de la nit davant
l'Oficina de Turisme i la durada també és d'una hora i mitja. El preu de l'entrada és de 15 euros i gratuïta pels
menors de 7 anys.
Un monjo benedictí t'explicarà els secrets que s'amaguen al Monestir / Foto: Localpres
Pots reservar i adquirir les teves entrades tant per una activitat com per l'altra a visitsantcugat.cat, a l'Oficina
de Turisme, trucant al 93 675 99 52 o amb un correu a turisme@santcugat.cat
Diumenge, 16 d'agost
Cada diumenge a les 12 del matí (excepte el primer de mes) les visites guiades al claustre del Monestir van a
càrrec de persones amb la Síndrome d'Asperger. L'activitat 'Guia'm' és un projecte d'inserció laboral nascut al
Museu de Sant Cugat en col·laboració amb la Fundació Friends. La visita comença al Museu del Monestir i és
gratuïta però cal inscriure's trucant al 93 759 951 o al correu museu@santcugat.cat.
Museus de Sant Cugat i la Fundació Friends impulsen aquestes visites / Foto: Localpres
Si ja coneixes el Monestir però no has entrat mai al Celler modernista aquesta és la teva oportunitat. L'espai
oferirà una visita combinada amb el ViLab a les 12 del matí. El Celler modernista és un dels vestigis més ben
conservats del passat vitivinícola de Sant Cugat. El conjunt, obra de Cèsar Martinell, uneix el modernisme
gaudinià i el racionalisme noucentista. L'activitat és gratuïta amb aforament limitat. Cal fer reserva prèvia al
telèfon 936 759 951 o enviant un correu a museu@santcugat.cat.
El Celler modernista recorda el passat vitivinícola de la ciutat / Foto: Localpres
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/cultura/150059.html
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