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destinació esportiva
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Equips i atletes escullen Sant Cugat per a les seves
estades esportives perquè ofereix tots els serveis
d’una gran ciutat sense els seus inconvenients. Sant
Cugat és tranquil·la, segura, ben urbanitzada, amb un
important patrimoni, plena de parcs urbans i amb
el Parc Natural de Collserola a tocar. Molt a prop de
Barcelona, està molt ben comunicada per carretera i
transport públic amb la capital catalana i el món.
No hi ha res millor que anar als entrenaments
caminant, tornar a l’hotel tot fent una passejada,
desplaçar-se fins al centre reservat als vianants i
deambular pels seus carrerons sota la mirada de
l’imponent conjunt monàstic, que presenta un dels
millors claustres d’Europa i que és al bell mig de
la ciutat. I a un pas, hi ha la possibilitat d’endinsarse en un parc natural com el de Collserola i omplir
els pulmons d’energia, mentre s’oxigena el cos i la
ment. Tot això ofereix Sant Cugat, reconeguda pel
seu caràcter innovador, emprenedor, amigable i
creatiu, una ciutat que viu i practica l’esport.
Sant Cugat acull el reconegut CAR Sant Cugat –
Centre d’Alt Rendiment, on es formen esportistes per
a la competició internacional en moltes disciplines.
El CAR difon els valors de l’excel·lència, la innovació,
el compromís i el treball en equip, que comparteix
Sant Cugat. La ciutat disposa d’altres equipaments
esportius de primer ordre, tant públics com privats,
moderns, plenament equipats i amb tots els serveis.
Els esportistes que practiquen l’atletisme, el running i
els esports d’equip, especialment el futbol, el rugbi, el
voleibol, l’handbol, el bàsquet, el futbol sala, l’hoquei
sobre herba i l’hoquei sobre patins, troben l’entorn,
les instal·lacions i els serveis necessaris per aconseguir
la millor preparació en les seves estades.
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• 1 centre d’alt rendiment, 170.000 m2
d’excel·lència esportiva
• 4 zones esportives i 1 pavelló
multiesports municipal
• 1 pista d’atletisme
• 2 camps d’hoquei sobre herba
• 2 camps de rugbi
• 13 pistes de voleibol
• 2 pistes d’hoquei sobre patins
• 7 camps de futbol
• 7 pistes de bàsquet
• 4 pistes d’handbol
• 4 pistes de futbol sala
• 4 hípiques
• 2 camps de golf i 1 de pitch & putt
• 8.000 hectàrees de Parc Natural
• 33 km de carril bici
• 50 clubs esportius
• 2.065 places d’allotjament
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Les 10 raons per escollir
Sant Cugat

A Sant Cugat l’esport forma part del dia a dia. Podem
trobar-hi fàcilment persones que corren, van en
bicicleta, munten a cavall, es dirigeixen al gimnàs,
juguen un partit o practiquen el seu esport preferit.
Veure esportistes excepcionals i les futures promeses
de l’esport en un centre de formació d’alt rendiment,
reservat solament per als millors, és un privilegi que
tenen poques ciutats del món. El CAR ofereix aquest
servei de forma exclusiva als atletes que vulguin
compartir experiències amb altres col·legues, encara
que siguin de disciplines diferents.
Us obrim les portes de la ciutat per compartir i buscar
l’excel·lència en les vostres fites esportives. Els vostres
reptes són els nostres.
Benvinguts a Sant Cugat.

1
2
3
4

Instal·lacions esportives de primer nivell

5
6

A 20 minuts en ferrocarril del centre de Barcelona i a 10 minuts per carretera

7
8

Una ciutat verda, que té 1 arbre urbà per habitant

9
10

Collserola, tot un parc natural per gaudir
El CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment
Bon clima mediterrani
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Oferta d’allotjament variada i competitiva

Es pot recórrer a peu i en bicicleta
Ciutat innovadora, sostenible i creativa, amb una bona qualitat de vida
Alta qualitat urbanística i patrimonial

Els 10 imprescindibles

Mercantic
El mercat d’antiguitats, articles
vintage, artesania i decoració
més original d’Espanya i un
referent europeu.

El comerç de
qualitat i singular
Carrers i places plenes de
botigues autèntiques, aparadors
encisadors i personal atent.

Els museus de la ciutat
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El Reial Monestir de
Sant Cugat
Alberga un dels claustres
romànics més excepcionals
d’Europa per la seva
qualitat artística amb
144 capitells romànics.

Tres museus únics: el Museu del
Monestir, per conèixer la vida
dels monjos i l’arquitectura del
monument, la bellesa del Celler
Modernista i el Museu del Tapís
Contemporani, únic per
la temàtica.

Els 13 parcs urbans
El Parc Natural
de Collserola
Descobrir, passejar i fer esport
en més de 8.000 ha d’espai
natural preservat.

716.086 m2 de parcs
per a tothom.

La ruta modernista
i noucentista

Teatre-Auditori

Un passeig per l’Eixample de
finals del segle XIX, per descobrir
les segones residències de la
burgesia barcelonina, la fàbrica de
terrisseria, les botigues de l’època
i el magnífic Celler Modernista.

Les millors propostes de teatre,
música, dansa i òpera.

Els espais
gastronòmics
Una oferta variada per tastar
la millor cuina internacional i
de proximitat.

La ciutat està de festa
Els santcugatencs han preservat
diferents costums i tradicions fins avui
en dia, com els castellers, la dansa de la
sardana i el ball del «Paga-li, Joan».
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Com arribar-hi
En avió
L’aeroport de Barcelona està situat a 26 km (uns trenta minuts en cotxe) i ofereix tot
tipus de connexions nacionals i internacionals. El servei de transport a l’aeroport es
pot fer mitjançant taxi o a través del transport públic des de la ciutat de Barcelona.
Més informació a aeropuertobarcelona-elprat.com
L’Aeroport de Girona - Costa Brava és a 87 km i es troba a menys d’una hora per
autopista. Més informació a girona-airport.cat
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En tren
Sant Cugat està ben connectada per transport públic amb les poblacions de
l’entorn, tant per tren, com per autobusos interurbans.
Rodalies RENFE té una parada a la ciutat, i a través de la línia R8 es connecta
amb les estacions internacionals de Sants i de França.
Més informació a renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona

En cotxe
Sant Cugat està molt ben connectada per carretera. Les principals vies d’accés
són aquestes:
AP-7: Sud Barcelona - Tarragona - Castelló - València.
AP-7: Nord Girona - França.
AP-2: Barcelona - Lleida - Saragossa.
C16, E9: Túnels de Vallvidrera, directe a Barcelona en 10 minuts.
Es pot travessar el Parc Natural de Collserola per la carretera de la Rabassada
i la de Vallvidrera i anar a parar a Sant Cugat des de la ciutat de Barcelona.

En ferrocarril
Diferents línies de ferrocarril d’FGC (S1, S2, S5 i S55) apropen Barcelona i Sant
Cugat, amb parada a les principals estacions de Barcelona.

En vaixell

El trajecte Barcelona - Sant Cugat té una durada d’uns 20 minuts,

Barcelona compta amb un dels ports de creuers internacionals més importants
del món. Des del centre de la Ciutat Comtal, en pocs minuts s’arriba a Sant Cugat.

(consulteu-ne els horaris a fgc.cat).

Més informació a portdebarcelona.cat
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A prop
El qui ens visita pot gaudir d’una ciutat que no
ha perdut l’encant de poble i en poc temps pot
trobar-se a la cosmopolita Barcelona, descansant
en quilomètriques platges de la costa barcelonina o
descobrint la imponent icona catalana: la muntanya
de Montserrat.
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Moure’s per la ciutat
Montserrat (41 km)
Moure’s de forma sostenible per la ciutat és la millor
opció: a peu, en bicicleta o en transport públic.

Pirineus (200 km)

La millor opció per moure’s per Sant Cugat és oblidarse del cotxe, cada tres minuts passa un tren d’FGC que
ens deixa al centre de Barcelona i a prop de multitud
d’atractius.

A peu

Una vintena d’emissores de radiotaxi operen a tota la
zona de l’àrea metropolitana de Barcelona.
A Sant Cugat tenen la seu dues empreses de taxi:

El centre de Sant Cugat és per als vianants, on es pot
gaudir de l’oferta cultural, gastronòmica i d’oci sense el
trànsit de vehicles.

Ràdio Taxi Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 894 422 / +(34) 936 741 111
reservas@radiotaxisantcugat.com

En bicicleta

Excel Taxi Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 838 201 / +(34) 935 838 202

Costa Brava (117 km)

Girona (100 km)

És una ciutat còmoda per anar en bicicleta. L’orografia
plana, sobretot al centre, i l’existència de més de 30
kilòmetres de carrils bici fan que es pugui anar als llocs
d’interès sense gaire dificultat i en pocs minuts.

En ferrocarril

Lleida (147 km)
SANT CUGAT
Barcelona
17 km pels tunels
de Vallvidrera, a
10 minuts

Tarragona (99 km)

Costa Daurada (90 km)

Sitges (50 km)
Aeroport de
Barcelona
(El Prat), a 26 km, a 30
minuts per autopista

Port de Barcelona
27 km, a 30 minuts
per autopista

En taxi

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
tenen set estacions al municipi, que corresponen a les
línies Barcelona – Vallès (S1, S2, S5 i S55): La Floresta,
Valldoreix, Sant Cugat, Volpelleres, Sant Joan, Mira-sol
i Hospital General. Funciona amb tota la fluïdesa d’un
metro. fgc.cat

En autobús
La xarxa d’autobusos fa diferents recorreguts per la ciutat.
Podeu consultar-ne els horaris a santqbus.santcugat.cat
o descarregar l’aplicació StQbus.

Al municipi existeixen sis parades de taxi, situades
al costat del CAP Sant Cugat (carrer de la Mina),
l’estació FGC Sant Cugat (carrer Andana), l’estació FGC
Valldoreix (carrer Església), l’AC HOTEL (plaça Xavier
Cugat), al carrer Cèsar Martinell i l’Hospital General
de Catalunya.
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Descobrir Sant Cugat
Al matí, a la tarda i a la nit, a Sant Cugat sempre
hi passen coses. Dinàmica, alegre i plena

d’optimisme, la ciutat és l’escenari
perfecte per relaxar-se i desconnectar.
Us hem preparat la millor selecció de propostes
culturals, d’activitats a l’aire lliure, de festes
i tradicions locals, i evidentment també de
compres i gastronomia. Us oferim alguns
suggeriments perquè us hi pugueu inspirar a
l’hora de confeccionar el vostre programa.
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Reial Monestir de Sant Cugat

Casa Museu - Cal Gerrer

Rutes per la ciutat

Golf

Parc Natural de Collserola

Hípica

Mercantic

Gastronomia

Teatre-Auditori Sant Cugat

Anar a comprar

Museus de Sant Cugat

Cinema

Centre d’Art Maristany

Festes
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Reial Monestir de Sant Cugat

Rutes per la ciutat

El conjunt monàstic, fundat al segle IX, és un dels majors exponents de l’art medieval de Catalunya
i símbol de la ciutat. Només el fet de contemplar-lo ja és, en si mateix, una experiència enriquidora.

Us proposem un passeig per la història i l’arquitectura de Sant Cugat per descobrir la ciutat antiga
i de l’edat mitjana i, al mateix temps, els edificis modernistes i noucentistes de final del segle XIX
i començament del segle XX.

El claustre és considerat una joia de l’escultura romànica de les més importants del sud d’Europa i un
dels més ben conservats. Destaca per l’estructura i la decoració dels seus 144 capitells, tots diferents.
L’església és un lloc privilegiat per poder observar clarament la transició del romànic al gòtic.

Suggeriments
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• L’audioguia del Reial Monestir de Sant Cugat
us submergeix en la història i la llegenda de
l’època medieval.
- S ervei de lloguer de reproductors a
l’Oficina de Turisme
- Disponible en App Store i Google Play
- Idiomes: català, castellà, anglès i francès
• Visites guiades en català el primer diumenge
de cada mes a les 12 h, i hi ha la possibilitat
d’oferir visites en llengua de signes catalana
amb reserva prèvia.
• Visites teatralitzades en català el primer
dissabte de mes a les 12 h.
• Vetllades musicals al claustre a l’estiu
(juny i juliol).
• Visites turístiques en català. Concertades en
castellà, anglès i francès.

Informació i reserva
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme
Horari
Claustre, de dimarts a
dissabte, de 10.30 a 13.30 h i
de 16 a 19 h (de l’1 de juny al
30 de setembre, obert de 17
a 20 h); diumenges i festius,
de 10.30 a 14.30 h

Església, de 9 a 12 h i
de 18 a 20 h

El nucli antic
El possible origen de la ciutat és la fortalesa
romana del segle I dC, sobre la qual es va
aixecar el Reial Monestir benedictí de Sant
Cugat al segle IX. Al costat del Reial Monestir
es va desenvolupar una petita vila agrícola i en
l’actualitat encara perduren antigues masies,
com ara Can Rabella i Can Bellet.
Si us acosteu al carrer Major trobareu “Les
Voltes”, una porxada d’origen medieval on
antigament s’instal·lava el mercat setmanal.

L’aqüeducte de Can Vernet
L’aqüeducte gòtic del segle XIV es va construir
per portar aigua de la mina dels monjos de Can
Volpelleres al Reial Monestir.

Sant Cugat modernista i
noucentista
Si feu un passeig al voltant de l’Eixample sud
de la ciutat descobrireu un lloc escollit per la
burgesia barcelonina per construir les seves
cases d’estiu a la fi del segle XIX. Durant el
recorregut podreu contemplar monuments
modernistes i noucentistes com el Celler
Modernista, Villa Felisa i el Generalife.

Suggeriments
Reserveu un matí per passejar per la
ciutat, guiats amb un plànol turístic o
acompanyats d’un guia.
Informació i reserva
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme
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Parc Natural de Collserola

Mercantic

El gran tresor natural de Sant Cugat és Collserola, un parc natural immens que ofereix una infinitat
de possibilitats per als amants de la naturalesa i de la vida sana, un paradís per als caminants,
ciclistes i corredors.

Mercantic és un mercat permanent de mobles, objectes antics i curiositats. Es va fundar el 1992 i amb
els anys s’ha convertit en un referent a Europa per als amants del col·leccionisme i la decoració. El centre
acull uns dos-cents comerciants residents agrupats en una superfície de 15.000 m2.

Amb més de 8.000 hectàrees de superfície, és considerat el parc metropolità més gran del país. En el
vessant de Sant Cugat es pot descobrir un ric patrimoni, com ara el següent:

Cada primer diumenge de mes se celebra al matí Vintage Fest i es posen a la venda llibres, discos, roba
de segona mà i objectes curiosos.

• La Torre Negra, una construcció militar romànica del segle XII molt ben conservada.
• El Pi d’en Xandri, un pi pinyoner monumental de més de 210 anys i de 23 metres d’altura.
• L’ermita de Sant Medir, d’origen romànic, que és envoltada per un alzinar frondós.
Un bon pla per desconnectar és fer un passeig a cavall, amb BTT o amb bicicleta elèctrica, o simplement
caminar pel parc. Recordeu que és un ecosistema fràgil, amb unes ordenances que cal respectar.

Itineraris a peu
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Es pot gaudir d’un total de vuit itineraris a
peu per descobrir fonts, valls, camins i belles
masies. Hi ha disponible un plànol a l’Oficina
de Turisme. Us recomanen aquestes tres rutes:
De Sant Cugat a Can Borrell
Durada: 40 min / Distància: 2,55 km /
Dificultat: fàcil
Pantà de Can Borrell i Sant Medir
Durada: 2 h / Distància: 6,20 km /
Dificultat: fàcil, camí circular
Font Groga
Durada: 1 h 30 min / Dificultat: fàcil

Itineraris amb bicicleta
de muntanya
Si el que voleu és anar amb bicicleta hi ha
disponibles quatre itineraris que s’acaben en
una estació de tren, sigui de Rodalies-Renfe o
de FGC. Les indicacions per seguir els itineraris
corresponen a la senyalització de pistes del parc,
que es troben en senyalitzacions verticals a
cada encreuament. Hi ha disponible un plànol a
l’Oficina de Turisme.

L’oferta cultural i de restauració va lligada a la sala El Siglo, en la qual se celebren setmanalment concerts
de música en viu. La llibreria d’El Siglo exposa més de 100.000 volums i constitueix la llibreria de vell
més gran de l’Estat.
Mercantic és tot un món de possibilitats on es poden trobar tallers de restauració de mobles, ceràmica,
vidrieres, etc.; La Puntual, que és un centre artístic per a joves talents que ofereixen tallers creatius alhora
que exposen la seva obra; diferents espais gastronòmics i la sala El Siglo, un espai per a esdeveniments.

Suggeriments
Us recomanem descobrir l’aplicació
mòbil Natura Local, que ofereix
quatre itineraris autoguiats de Sant
Cugat d’una durada d’entre una i
dues hores caminant, amb informació
detallada de la ruta. Es troba
disponible gratuïtament a App Store i
Google Play, en català, castellà, anglès
i francès.
naturalocal.net

Informació i reserva
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme

Suggeriments

Informació i reserva

• Mercantic és com una petita vila de
comerciants, brocanters, antiquaris, artesans
i artistes on cada dia passen coses diferents.

Avinguda de Rius i Taulet, 120
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 744 950
info@mercantic.com

• Els caps de setmana se celebra el mercat
setmanal, s’amplia l’oferta d’expositors i és el
moment de conèixer el clàssic vermut musical
dels diumenges de la sala El Siglo, i també el
Food Market, que acull una interessant oferta
gastronòmica a càrrec d’alguns dels restaurants
més representatius de la ciutat.

mercantic.com
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 20 h;
diumenges, de 9.30 a 15 h
Obert tots els festius excepte Nadal,
Cap d’Any i Reis
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Teatre-Auditori Sant Cugat

Museus de Sant Cugat

El Teatre-Auditori Sant Cugat és un dels referents de la cultura de la ciutat des de fa més de vint anys.
Ofereix una variada programació d’altíssima qualitat de teatre, música, òpera, dansa, màgia, sarsuela i
música clàssica. També és seu de congressos i esdeveniments per les seves magnífiques instal·lacions
i equipament.

Els Museus de Sant Cugat ofereixen a les seves tres seus una oferta singular del patrimoni històric
i artístic de la ciutat.

Disposa d’aparcament a preu reduït, cafeteria, guarda-roba, Wi-Fi gratuït al vestíbul, cafè i un espai
reservat per a persones de mobilitat reduïda.

Suggeriments
• Consulteu-ne la programació i una vegada escollit
l’espectacle es pot plantejar un vespre diferent:
primer amb un recorregut entre bastidors just
abans que comenci l’actuació, després assistint a
l’espectacle i, finalment, degustant un bon sopar.
És imprescindible fer reserva prèvia per poder gaudir
del recorregut. És un servei gratuït.
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• Coneixeu les propostes dels restaurants veïns per
al públic del Teatre-Auditori. Si presenteu la vostra
entrada, podreu triar entre diferents opcions.
• Les entrades a les actuacions es poden comprar
mitjançant el web.

Informació i venda
d’entrades
Plaça de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 907 690
Tel. de taquilles: +(34) 935 891 268
teatre-auditori@santcugat.cat
tasantcugat.cat

Museu del Monestir

Celler Modernista

Es troba en el conjunt monàstic i acull
una exposició permanent sobre l’evolució
arquitectònica del monument i la vida de
la comunitat benedictina.

Acull una exposició sobre el procés
d’elaboració del vi, el context històric
del cooperativisme i l’excel·lent treball
de l’arquitecte Cèsar Martinell, que va
unir el modernisme de Gaudí amb el
racionalisme noucentista.

Plaça de l’Om, 1. 08172 Sant Cugat
Horari: De dimarts a dissabte, de 10.30 a
13.30 h i de 16 a 19 h;* diumenges i festius,
de 10.30 a 14.30 h

*De l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari
de tarda és de 17 a 20 h.

Carrer de Sant Medir, 24. 08172 Sant Cugat
Horari: Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i
de 16 a 19 h*; diumenges i festius,
de 10.30 a 14.30 h

**De l’1 de juny al 30 de setembre,
l’horari de tarda és de 17 a 20 h.

Museu del Tapís
Contemporani-Casa Aymat
Situat en l’emplaçament de l’antiga
manufactura de catifes i tapissos Aymat,
es tracta de l’únic museu català i del sud
d’Europa dedicat al tapís contemporani
de la segona meitat del segle XX.
Carrer de Villà, 68. 08172 Sant Cugat
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 19 h;*
dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h;*
diumenges i festius, de 10.30 a 14.30 h

Suggeriments
Us proposem de fer una visita
guiada que s’adapti als vostres
interessos, amb la possibilitat de
combinar diferents temàtiques i seus.
Per exemple, podeu viatjar per la
història i l’arquitectura del romànic,
endinsar-vos en la vida monàstica o
bé conèixer com s’elaborava el vi al
celler.

*De l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari de
tarda és de 17 a 20 h.
reserva
Museus de Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 951
Fax: +(34) 935 895 340
museu@santcugat.cat
museu.santcugat.cat
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Centre d’Art Maristany

Casa Museu - Cal Gerrer

És un espai municipal, d’esperit obert i receptiu a totes aquelles propostes artístiques que, amb un
vocabulari i una expressió contemporanis i actuals, vulguin acostar-se a la ciutadania. Aquesta definició
tan utòpica de l’espai, que defensen coratjosament, s’intenta materialitzar per mitjà de dues vies de
treball: exposicions temporals i pedagogia.

Situat a la plaça del Reial Monestir, el museu va ser una antiga fàbrica de terrissa. Es tracta d’una petita
joia premodernista del 1851 reconvertida en museu i que ha recuperat elements decoratius i estructurals
originals, com la cisterna. El museu acull diferents exposicions, una de les quals és dedicada a Marilyn
Monroe. Única a Europa, conté objectes personals i escrits de l’actriu presentats en una atmosfera que
us apropa al Hollywood més glamurós.

Suggeriments
Hi ha un programa de tallers i cursos cíclics
sobre creació i art, i exposicions temporals
d’art contemporani i experimental.
L’entrada al centre és lliure.

Informació i reserva
Carrer d’Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 931 658 589
maristany@santcugat.cat
centresculturals.santcugat.cat
Horari
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i
de 17 a 21 h
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Dissabtes, d’11.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h;
diumenges, d’11 a 15 h
El mes d’agost el centre és tancat.

D’altra banda, hi ha una planta dedicada a l’obra pictòrica i fotogràfica d’una família pionera en l’àmbit
artístic a Sant Cugat, els Cabanas Alibau.
Suggeriments
• La botiga del museu ofereix tota mena
de records tant de Sant Cugat, de Cal
Gerrer, com de Marilyn Monroe, tot de
disseny i artesania pròpia.
• Es fan visites guiades al museu cada
primer i tercer diumenge de mes a les
12 h, i també s’organitzen visites
guiades concertades.
• Hi ha servei de bar i restaurant al
mateix edifici.

Informació i reserva
Carrer de Santiago Rusiñol, 60
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 441 834 / +(34) 649 055 053
museu@fundaciocabanas.com
fundaciocabanas.org
Horari
De maig a setembre: de dimarts a
divendres, de 10.30 a 14.30 h
i de 17 a 20.45 h
Dissabtes i festius, de 10.30 a 15 h
i de 17 a 20.30 h
Diumenges, de 10.30 a 15 h
D’octubre a abril: de dimarts a divendres
de 10.30 a 14.30 h i de 17 a 20 h
Dissabtes i festius, de 10.30 a 15 h
i de 17 a 20 h
Diumenges, de 10.30 a 15 h
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Golf

Hípica

Sant Cugat acull dos clubs importants que ens ofereixen dos camps de golf i un de pitch & putt. Són
els més propers a la ciutat de Barcelona.

L’hípica és un esport arrelat a la ciutat. Es pot viure una primera experiència en el món del cavall o gaudir
de passejos i rutes pel parc natural.

Club de Golf Sant Cugat

Hípica Can Caldés

És el club degà de Catalunya. Té un
recorregut de 18 forats, un recorregut
de pitch & putt, zona de pràctiques
il·luminada, gimnàs i piscina exterior els
mesos d’estiu.
Ofereix serveis de salut integral i lloguer
de material.
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El restaurant està obert al públic cada
migdia i disposa de diversos menjadors,
sales i jardins per celebrar-hi tot tipus
d’esdeveniments, en un entorn bonic i
tranquil en el centre de la ciutat.
Carrer de Villà, 79
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 743 908
Fax: +(34) 936 755 152
recepcion@golfsantcugat.com

GOLF SANT JOAN
BARCELONA
El golf obert a tothom va ser dissenyat
per Severiano Ballesteros. El seu camp de
pràctiques és un espai de gran extensió,
ideal per al perfeccionament de tota
mena de cops. Està il·luminat i permet
entrenar-se o rebre classes de golf cada
dia durant tot l’any.
Disposa d’un ampli ventall de professors
que imparteixen classes diàriament.

Les àmplies instal·lacions de Can Caldés són en
un lloc privilegiat, al peu de Collserola i a pocs
minuts del centre de Sant Cugat. S’hi ofereixen
diferents serveis i activitats vinculats al món de
l’equitació: escola d’hípica, competició de salt,
doma, horseball, rutes a cavall pel parc natural i
restaurant casolà.
Avinguda de les Corts Catalanes, s/n
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 531 183 / +(34) 618 815 800
info@cancaldes.com

Té servei de restaurant i permet celebrar
tot tipus d’esdeveniments.

cancaldes.com

Camí de Can Graells
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 753 050
recepcio@golfsantjoan.com

Hípica Severino

SuggerimentS

Amb més de seixanta anys d’història, Hípica
Severino us ofereix tota la seva experiència per
gaudir de la naturalesa i els cavalls. Va ser la
primera hípica de Catalunya a oferir hipoteràpia.
Dóna servei a totes aquelles persones que
vulguin iniciar-se en alguna disciplina eqüestre,
perfeccionar-la o bé especialitzar-s’hi, en unes
instal·lacions confortables.

Tots dos clubs són un bon escenari per
organitzar una competició privada, dur
a terme baptismes de golf, classes de
perfeccionament o, simplement, una
presentació en un entorn tranquil i a
prop de Barcelona.

Es fan sortides en grup o personalitzades per a
empreses adaptades als nivells dels genets, des
del nivell d’iniciació, d’una hora de durada, fins a
l’avançat, de set hores. A més, organitza sessions
de coaching amb cavalls sota el guiatge de
personal titulat.

golfsantcugat.com

golfsantjoan.com

Carrer del Príncep, s/n
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 600 638 896
info@hipicaseverino.es
hipicaseverino.es

Suggeriments
• Realitzar una excursió a cavall
adequada al nivell d’equitació dels
genets i amb l’acompanyament d’un
guia eqüestre titulat, per descobrir la
bellesa del parc natural.
• Programes de coaching amb cavall
per desenvolupar competències
professionals, personals i esportives.
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Gastronomia

Anar a comprar

Un gran ventall de sabors i propostes us conviden a gaudir de la variada i alta qualitat de la gastronomia
de la ciutat. Des de restaurants situats al centre, masies envoltades de boscos, racons gastronòmics a
prop d’entorns de negoci, hotels amb cuina d’autor, fins a jardins i terrasses amb vistes magnífiques.

Sant Cugat és còmoda per comprar perquè els
comerços formen part de la vida de la ciutat. Hi
ha botigues modernes de disseny i establiments
clàssics ben singulars, una oferta comercial amb
botigues úniques i originals que no trobareu a
altres llocs.

A Sant Cugat es pot assaborir la cuina mediterrània amb sabors d’abans i tocs actuals, la cuina
internacional en tota la seva gran oferta, la cuina tradicional catalana i els productes de proximitat. I
també es pot degustar la cuina d’autor amb les últimes tendències, i la cuina senzilla amb productes
d’alta qualitat i originaris del país, el tradicional pa amb tomàquet, els embotits i les carns a la brasa, tot
això envoltats del parc natural.
Informació
Ajuntament de Sant Cugat
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000 – 010
santcugat.cat
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La ciutat és un centre comercial a cel obert,
compost per carrers i places que ofereixen
recorreguts comercials dins el nucli històric de
la ciutat, on podreu trobar una oferta comercial
competitiva i especialitzada, amb una alta
varietat i qualitat de productes i serveis.
Sant Cugat és una ciutat dinàmica que organitza
diferents activitats de promoció comercial. Els
comerços treuen els seus productes al carrer i
es duen a terme diverses activitats recreatives,
que conviuen amb fires i mercats no sedentaris
d’artesania i alimentació, que tenen un calendari
anual.
L’essència del Sant Cugat de sempre és al nucli
històric, ben a prop del Reial Monestir. Al llarg de
la setmana hi tenen lloc diversos mercats, com el
mercat de pagès i d’art (Firart). El mercat més
popular és el que cada dijous es fa a la plaça
d’Octavià i als carrers Major i de l’Endavallada. No
us podeu perdre Mercantic, el mercat permanent
d’antiguitats, brocanters i col·leccionistes.
A Sant Cugat hi ha tradició de galeries d’art.
L’oferta de pintura, escultura, ceràmica i tapís
és un altre motiu per gaudir de les exposicions
permanents o temporals, com per exemple la
Nit de l’Art, que se celebra un dissabte del mes
de maig.
La botiga de l’Oficina de Turisme i del Museu
del Monestir també és un punt de venda de
productes artesans amb l’empremta de la
ciutat, i ben a prop podeu passejar pel principal
eix comercial de la ciutat, format pels carrers
de Valldoreix, de Santa Maria, de Santiago
Rusiñol, Major i de l’Endavallada. Aquest eix

és la columna vertebral d’una trama de carrers,
carrerons, places i placetes en què podeu trobar
tota mena d’establiments.
D’altra banda, també podeu gaudir de l’amplia
oferta de Sant Cugat Centre Comercial i de
l’eix de l’Estació, el passeig de Torreblanca,
l’avinguda de Cerdanyola i el passeig de
Francesc Macià, que, si bé és fora del tradicional
nucli històric, és sempre viu i dinàmic.

Suggeriments
• L’app i la targeta client “Sant Cugat a
la butxaca”, impulsada per Sant Cugat
Comerç, són molt útils per gaudir de l’oci,
l’agenda cultural i el comerç de la ciutat.
Disponible a Google Play i App Store, i a
les botigues associades.
• La Nit en Blanc, organitzada per Sant
Cugat Comerç, és una festa plena
d’activitats i permet gaudir del
comerç fins a les 24 h. Se celebra
un dissabte de maig.

Informació
Ajuntament de Sant Cugat
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000
santcugat.cat
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Cinema

Festes

Els amants del cinema podran gaudir d’una variada oferta a la ciutat, en versió original
subtitulada i doblada.

Sant Cugat és una ciutat rica en festes i tradicions. Els Tres Tombs, l’Aplec de Sant Medir, les
Caramelles, Sant Ponç, la Festa Major i la Festa de Tardor en són algunes de les més significatives.

Cinesa
Les últimes novetats en versió original
subtitulada amb l’última tecnologia.
Avinguda del Pla del Vinyet, 50
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 902 333 231

Teatre-Auditori Sant Cugat
Plaça de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat
Tel. d’oficines: +(34) 935 907 690
Tel. de taquilles: +(34) 935 891 268
teatre-auditori@santcugat.cat
tasantcugat.cat

cinesa.es/Cines/sant-cugat-vo
Cicle cinema d’autor
Directors amb una visió especial del
setè art i del món, en versió original i
subtitulada, cada dijous a les 17,
19.30 i 22 h
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Cicle cinema clàssic
Títols que han esdevingut clàssics del
cinema, en versió original i subtitulada, un
dilluns al mes a les 20 h
En podeu consultar la programació a
tasantcugat.cat/programacio, dins
l’apartat cicles de cinema.

Sant Medir
Sant Medir és el copatró de Sant Cugat i
se celebra un aplec amb missa, sardanes,
castells i un dinar de camp a l’ermita
situada a la serra de Collserola.
Data: 3 de març

Yelmo Sant Cugat

Sant Pere, Festa Major

Per gaudir de les últimes estrenes.

És la gran festa dels santcugatencs,
d’aproximadament quatre dies de durada, en
què els carrers i places s’omplen de gom a gom.
La Festa Major té els ingredients imprescindibles d’una gran celebració: el tradicional
pregó, cercaviles, balls, focs artificials, competicions esportives, exposicions, el ball del
«Paga-li, Joan» i concerts.
Moltes entitats de la ciutat hi participen
oferint activitats que van des de correfocs,
sardanes i menjars populars fins a activitats ja
consolidades com la Trobada de Puntaires, la
Mostra d’Artesania i la Botiga al Carrer.
Data: al voltant del 29 de juny

Centre Comercial Sant Cugat
Carretera de Rubí a Sant Cugat, km 4
08190 Sant Cugat
Tel. de venda telefònica:
+(34) 902 220 922
yelmocines.es

SuggerimentS
El dia de Sant Pere, el 29 de juny,
es pot veure una dansa pròpia de
la ciutat, el “Paga-li, Joan”, que cada
any es balla a l’Hort de l’Abatjardins del “Paga-li, Joan”. És un
acte central de la Festa Major.

Informació
Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat
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Esports a Sant Cugat
L’esport és un eix vertebrador de
la vida de la ciutat. El bon clima, un
municipi verd ple d’arbres urbans i
el Parc Natural de Collserola, i també  
les bones instal·lacions, fan de Sant
Cugat una destinació esportiva ideal.
De les diferents modalitats que s’hi poden
practicar, n’hem seleccionat deu:
30

Atletisme

Handbol

Hoquei sobre herba

Bàsquet

Hoquei sobre patins

Futbol sala

Rugbi

Futbol

Voleibol

Running

• Tres són col·lectives i es practiquen a l’aire
lliure: hoquei sobre herba, rugbi i futbol.
• Cinc també són col·lectives però es juguen en
instal·lacions cobertes: hoquei sobre patins,
handbol, bàsquet, futbol sala i voleibol.
• I , finalment, dues són esports, els esports
individuals i inclouen les diferents modalitats
de l’atletisme i el running.
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Atletisme
La moderna pista d’atletisme de La Guinardera és un bon lloc
per entrenar-se i fer-hi estades per la gran qualitat de les seves
instal·lacions i les bones comunicacions. Destaca la pista de
paviment sintètic Mondo d’alta competició de vuit carrers.
A la zona esportiva es poden practicar diferents disciplines:
curses, salt de llargada, de perxa i d’alçada, llançament de pes i
proves combinades. Es troba en un entorn molt tranquil, al mig de
zones verdes, molt a prop del complex esportiu Club Junior i l’Hotel
Qgat, del CAR i de l’estació de FGC Volpelleres.
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Equipaments
Nom

Adreça

Tipus de pista

Modalitats

Característiques

Zona Esportiva
Municipal La
Guinardera

Avinguda de La
Guinardera, 20
08174 Sant Cugat

Pista d’atletisme
La Guinardera de
paviment sintètic
Mondo d’alta
competició

Curses
Salts
Llançament de pes
Proves combinades

• 8 carrers de 400 m
• Zona d’escalfament perimetral
de gespa artificial
• Salt de llargada
• Salt de perxa
• Salt d’alçada
• Zona de llançament de pes
• Sala de fitness
• Graderia amb 200 seients
• Infermeria
• Edifici annex amb vestidors, lavabos,
oficines i local social
• Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Contacte
Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat
Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 17 h. Juliol, de 16 a 21
h. Agost, de 8 a 21 h.

Han confiat en nosaltres
• Selecció Olímpica i Paralímpica
d’Atletisme Holandesa
• Selecció Olímpica i Paralímpica
d’Atletisme Britànica

Entitat esportiva
Club Muntanyenc Sant Cugat
Carrer de Sant Bartomeu, 11
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 745 396
cmsc@cmsc.cat
cmsc.cat

Hoquei sobre herba
La ciutat és molt aficionada a l’hoquei sobre herba, alguns dels
jugadors de l’històric Club Junior han estat olímpics i l’equip ha
obtingut diferents èxits a la lliga espanyola. Els dos camps de què
disposa el complex esportiu del club són de primer nivell i acullen
campionats de les màximes categories.
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Equipaments
Nom

Adreça

Tipus de gespa

Dimensions (m)

Club Junior

Passatge de Sant
Mamet, 3-5
08195 Sant Cugat

2 camps d’hoquei
2 camps de
amb herba artificial 91,40 x 55

Característiques
• Vestidors: 4 de col·lectius per a equips visitants
• Lavabos: 2 de masculins, 2 de femenins i 1
d’adaptat
• Graderia amb 80 seients
• Sistema de gravació de partits
• Possibilitat de jugar partits amistosos amb
equips de l’Escola o de Divisió d’Honor i altres
categories
• Serveis de fitness indoor
• Piscina exterior
• Piscina interior de brom i circuit d’aigües:
jacuzzi i sauna de vapor
• Restaurant-cafeteria
• Servei mèdic
• Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Contacte
Tel.: +(34) 936 741 359
info@juniorfc.com
junior.cat
Disponibilitat
Disponibilitat de camps per
a equips entre setmana de
8 a 18 h i caps de setmana
segons l’horari.

Han confiat en nosaltres

Esdeveniments

• Selecció Espanyola Femenina i Masculina
• Selecció Holandesa Masculina
• Selecció Belga
• Selecció Irlandesa
• Selecció Russa
• Equips holandesos: Club Pinoké Hockey,
Amersfoortse Hockey Club, Kampong
Hockey, Laren Hockey Club, THC Hurley,
Hockey Club Qui Vive
• Organització de l’European Hockey
Tournament Sub-16
• Organització de la Copa de la Reina
• Organització dels campionats autonòmics
sub-16 i sub-18
• Organització anual del Torneig
Internacional d’Hoquei sobre Herba, en
què participen 900 nens

• Summer Hockey U-16
Tournament Sant Cugat, al juny
• Campionat d’autonòmiques
U-16
Entitat esportiva
Club Junior
Passatge de Sant Mamet, 3-5
08195 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 741 359
info@juniorfc.com
junior.cat

Hoquei sobre patins
La ciutat ofereix dues zones esportives per poder practicar l’hoquei
sobre patins. Cal destacar la gran instal·lació PAV 2, ja que pel seu
parquet han patinat les millors figures de l’hoquei sobre patins
mundial femení i masculí, i és la seu habitual de les competicions
nacionals del Patí Hoquei Club Sant Cugat.
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Equipaments
Nom

Adreça

Tipus de pista

Dimensions (m)

Característiques

Contacte

PAV 2
Zona Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló, paviment
de parquet

44 x 22

•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat

Zona Esportiva
Municipal Jaume
Tubau

Carrer de Ventura
Gassol, 2
08173 Sant Cugat

Tipus de roda: 92A

Pista poliesportiva
descoberta de
terratzo
Tipus de roda:
92A/94A

44 x 22

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 497 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
•
•
•
•
•

Vestidors: 6 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Bar
2 pistes poliesportives
Gimnàs de musculació situat a 5 minuts
de l’equipament
• Infermeria
• Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons el
cas). Agost, de 8 a 20 h.

Han confiat en nosaltres

Esdeveniments

• Federació Espanyola de Patinatge
·Selecció Espanyola Femenina
·Selecció Espanyola Masculina
• Federació Catalana de Patinatge
·Federació Francesa d’Hoquei
sobre Patins
·Selecció Francesa Femenina
• Selecció Francesa Masculina
• Federació Xilena d’Hoquei sobre Patins
·Selecció Xilena Masculina
• C. A. Huracán Argentina – campió de la
Copa América
• ERG Iserlohn Rollhockey – campió de la
Bundesliga alemanya

• Copa del Príncep de la Federació Espanyola
de Patinatge
• Campionat de Catalunya Júnior de la
Federació Catalana de Patinatge
• Campionat de Catalunya Benjamí de la
Federació Catalana de Patinatge
• Copa Monestir Internacional d’Hoquei
sobre Patins, al setembre
• Torneig d’Hoquei Base Ciutat de Sant
Cugat, al setembre
Entitat esportiva
Patí Hoquei Club Sant Cugat
Rambla de Jaume Sàbat, 5
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 659 326 523
info@phcsantcugat.com
phcsantcugat.com

Rugbi
La Zona Esportiva Municipal La Guinardera és la seu habitual
dels entrenaments i les competicions nacionals del Club
de Rugby Sant Cugat. Es tracta d’una instal·lació situada en
un indret tranquil i alhora ben comunicat per carretera que
concentra l’activitat del rugbi i l’atletisme de Sant Cugat. Els
seus equipaments excel·lents i l’amplitud d’espais fan que
l’experiència de jugar-hi sigui un gran plaer.
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Equipaments
Nom

Adreça

Tipus de gespa

Dimensions (m)

Característiques

Camp central Zona Esportiva
Municipal La
Guinardera

Avinguda de La
Guinardera, 20
08174 Sant Cugat

Gespa artificial

109 x 63

•
•
•
•
•
•
•
•

Camp poliesportiu- Avinguda de La
Zona Esportiva
Guinardera, 20
08174 Sant Cugat
Municipal La
Guinardera

Gespa artificial

109 x 61

Vestidors: 6 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 200 seients
Gimnàs de musculació molt ben equipat
Pista d’atletisme perimetral
Cafeteria
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
•
•
•
•
•
•
•

Vestidors: 6 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 50 seients
Gimnàs de musculació molt ben equipat
Cafeteria
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Contacte
Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat
Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons
el cas). Agost, de 8 a 20 h.

Han confiat en nosaltres
• Federació Catalana de Rugbi
• Federació Espanyola de Rugby
• Universitat Internacional de Catalunya
Esdeveniments
• Sant Cugat International Rugby
Seven, al juny
• Torneig Escola de Rugby Sant Cugat, cap al
mes de febrer-març
Entitat esportiva
Club de Rugby Sant Cugat
Avinguda de La Guinardera, 20
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 627 930 178
rugby@santcugat.com
rugbysantcugat.santcugatentitats.net

Voleibol
Les instal·lacions de Sant Cugat tenen la qualitat perfecta per a la pràctica d’aquest esport. Tant els tres pavellons de la Rambla del Celler (5 pistes de voleibol) com el
pavelló de Valldoreix (3 pistes) reuneixen les característiques idònies d’espai, altura i serveis.

Equipaments
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Nom

Adreça

Tipus de pista

Dimensions (m)

Característiques

Contacte

PAV 1 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

32 x 17
1 pista de voleibol

•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat

PAV 2 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

44 x 22
1 pista de voleibol

•
•
•
•
•
•
•
•

PAV 3 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

Pavelló Municipal
d’Esports de
Valldoreix

Carrer del Brollador, 3 Pavelló sintètic
08197 Sant Cugat

49 x 35
3 pistes de voleibol

44,72 x 25,27
3 pistes de voleibol

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 100 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 497 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

•
•
•
•
•
•
•
•

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 696 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

•
•
•
•
•
•
•

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 413 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües propera al recinte
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Han confiat en nosaltres
• Federació Catalana de Voleibol
· Selecció Catalana Absoluta
• Federació Espanyola de Voleibol
	· Selecció Espanyola Masculina, per
preparar el Mundial de Voleibol
· Selecció Espanyola Femenina, per
preparar el Mundial de Voleibol
• Scuola di Pallavolo Anderlini

Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons el
cas). Agost, de 8 a 20 h.

Esdeveniments
• Campionats de Catalunya infantils, cadets
i juvenils de voleibol
• Campionat d’Espanya infantil i juvenil
de voleibol
• Torneig Internacional de Voleibol Miquel
Martínez, al setembre
• Internacional Voleibol Campus Sant
Cugat, al juliol
Entitat esportiva
Club Voleibol Sant Cugat
Carrer del Brollador, 3
08197 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 894 646
administracio@cvsantcugat.com
cvsantcugat.com
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Handbol
L’handbol és un esport arrelat a Sant Cugat. Per poder-lo practicar la ciutat disposa d’unes instal·lacions de màxima qualitat ben ubicades i amb les màximes comoditats
per oferir una estada agradable.

Equipaments
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Nom

Adreça

Tipus de pista

Dimensions (m)

Característiques

Contacte

PAV 2 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

44 x 22
1 pista d’handbol

•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat

PAV 3 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

Zona Esportiva
Municipal La
Floresta

Carrer del Ginjoler, 6 Pavelló
08198 Sant Cugat
poliesportiu de
parquet

49 x 35
1 pista d’handbol

•
•
•
•
•
•
•
•

42 x 23 m
1 pista d’handbol

•
•
•
•
•
•
•

44,72 x 25,27
1 pista d’handbol

•
•
•
•
•
•
•

Pista poliesportiva
de ciment,
descoberta

Pavelló Municipal
d’Esports de
Valldoreix

Carrer del Brollador, 3 Pavelló sintètic
08197 Sant Cugat

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 497 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 696 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 162 seients
Il·luminació i so
Cafeteria
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 413 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües propera al recinte
Infermeria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons el
cas). Agost, de 8 a 20 h.

Esdeveniments
• Fase final d’ascens a Primera Categoria
Estatal (2015)
• Semifinal de la Lliga Catalana, amb la
participació del FC Barcelona (2015)
Entitat esportiva
Club Handbol Sant Cugat
Rambla de Jaume Sàbat, 5 (PAV 2)
08172 - Sant Cugat
Tel.: (+34) 935 906 894
handbolsantcugat@hotmail.com
handbolsantcugat.org

43

Bàsquet
A Sant Cugat hi ha unes excel·lents condicions per a la pràctica d’aquest esport i, en aquest sentit, destaquen les instal·lacions PAV 1 i PAV 3 de la
Zona Esportiva Rambla del Celler.

Equipaments
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Nom

Adreça

Tipus de pista

Dimensions (m)

Característiques

Contacte

PAV 1 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

32 x 17
1 pista de bàsquet

•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat

PAV 2 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

PAV 3 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

Pavelló Municipal
d’Esports de
Valldoreix

Carrer del Brollador, 3 Pavelló sintètic
08197 Sant Cugat

44 x 22
1 pista de bàsquet

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 100 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per a 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

•
•
•
•
•
•
•
•

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 497 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

49 x 35
2 pistes de bàsquet
transversals
1 pista longitudinal

•
•
•
•
•
•
•
•

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 696 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües al mateix recinte
Sala de vídeo per 30 persones
Infermeria
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

44,72 x 25,27
2 pistes de bàsquet

•
•
•
•
•
•
•

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Graderia amb 413 seients
Serveis de fitness indoor
Zona d’aigües propera al recinte
Infermeria
Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Han confiat en nosaltres
• Europe Basketball Academy
• Canarias Basketball Academy
Esdeveniments
• Torneig de Nadal de Sant Cugat
• 3 x 3 Sant Cugat, memorial Miki Martínez
• Ciutat del Bàsquet Català el 2017

Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons el
cas). Agost, de 8 a 20 h.

Entitat esportiva
Unió Esportiva Sant Cugat (UESC)
Rambla de Jaume Sàbat, 5 (PAV 2)
08172 Sant Cugat
Tel.: (+34) 935 831 424
info@uesc.cat
uesc.cat
Qbasket Sant Cugat
Xalet Negre
Plaça d’en Coll, 4
08172 Sant Cugat
Tel.: (+34) 654 65 23 14
secretaria@qbasketsantcugat.com
qbasketsantcugat.com
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Futbol sala
El futbol sala és un esport arrelat a Sant Cugat. Per poder-lo practicar la ciutat disposa d’unes instal·lacions de màxima qualitat ben ubicades i amb les màximes
comoditats per oferir una estada agradable.

Equipaments
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Nom

Adreça

Tipus de pista

Dimensions (m)

PAV 2 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

• Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
44 x 22
1 pista de futbol sala • Lavabos
• Graderia amb 497 seients
• Serveis de fitness indoor
• Zona d’aigües al mateix recinte
• Sala de vídeo per a 30 persones
• Infermeria
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

PAV 3 - Zona
Esportiva
Municipal Rambla
del Celler

Passatge del Baró
de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat

Pavelló de parquet

Zona Esportiva
Municipal La
Floresta

Carrer del Ginjoler, 6 Pavelló
08198 Sant Cugat
poliesportiu de
parquet
Pista poliesportiva
de ciment,
descoberta

Pavelló Municipal
d’Esports de
Valldoreix

Carrer del Brollador,
3 08197 Sant Cugat

Pavelló sintètic

Característiques

• Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
49 x 35
1 pista de futbol sala • Lavabos
• Graderia amb 696 seients
• Serveis de fitness indoor
• Zona d’aigües al mateix recinte
• Sala de vídeo per a 30 persones
• Infermeria
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
42 x 23 m
• Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
1 pista de futbol sala • Lavabos
• Graderia amb 162 seients
• Il·luminació i so
• Cafeteria
• Infermeria
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida
44,72 x 25,27
• Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
1 pista de futbol sala • Lavabos
• Graderia amb 413 seients
• Serveis de fitness indoor
• Zona d’aigües propera al recinte
• Infermeria
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Contacte
Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat

Han confiat en nosaltres
• Campus d’Estiu Paco Sedano
• Torneig Internacional de Futbol Base
organitzat per Elite Sports
Esdeveniments
• Torneig Benèfic Internacional de Futbol
Sala Éric Abidal 2015

Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons el
cas). Agost, de 8 a 20 h.

Entitat esportiva
Club Futbol Sala Sant Cugat
Rambla de Jaume Sàbat, 5 (PAV 2)
08172 Sant Cugat
Tel.: (+34) 935 906 685
coordinador@futbolsalasantcugat.cat
futbolsalasantcugat.cat
Olympic La Floresta Futbol Club
Carrer del Ginjoler, 6
08198 Sant Cugat
Tel.: (+34) 935 657 000
info@olimpycfloresta.net
olimpycfloresta.net
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Futbol
Sant Cugat és un bon lloc per a la concentració d’equips de
futbol, no solament per les seves instal·lacions, sinó també
perquè disposa del Parc Natural de Collserola, on es pot sortir a
córrer, i de serveis especialitzats en medicina esportiva del CAR
Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment. S’han seleccionat 6 camps
de futbol per la qualitat de les seves instal·lacions, on es pot
escollir gespa artificial o natural, uns equipaments situats a 5
minuts del centre de la ciutat i alhora molt a prop de Collserola.

Equipaments
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Nom

Adreça

Tipus de gespa

Dimensions (m)

Característiques

Zona Esportiva
Municipal Jaume
Tubau

Carrer de Ventura
Gassol, 2
08173 Sant Cugat

1 camp de futbol
11 convertible en
2 de futbol 7, de
gespa artificial

100 x 58

1 camp de futbol 7
de gespa artificial

54 x 32

• Ben comunicada i a prop del CAR
• Instal·lació cèntrica, situada a 5 minuts del
Reial Monestir
• Vestidors: 6 de col·lectius i 2 d’individuals
• Lavabos
• Graderia al camp de futbol 11 per a 750
persones
• Gimnàs de musculació
• També disposa de 2 pistes poliesportives
• Cafeteria
• Infermeria
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Camp de Futbol
Municipal de
Can Magí

Avinguda de Can
Magí, 6
08173 Sant Cugat

1 camp de futbol
11 convertible en
2 de futbol 7, de
gespa artificial

103 x 61

• Situat al costat de la masia Can Magí, té una
vista panoràmica molt bonica de la ciutat
• Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
• Lavabos
• Graderia amb 162 seients
• Cafeteria
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Camp de Futbol
Municipal de
Mira-sol

Carrer de Pompeu
Fabra, 121
08195 Sant Cugat

1 camp de futbol
11 convertible en
2 de futbol 7, de
gespa artificial

103 x 61

•
•
•
•

Vestidors: 4 de col·lectius i 2 d’individuals
Lavabos
Cafeteria
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Contacte
Ajuntament de Sant Cugat
Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/esports
zem.santcugat.cat

Disponibilitat
De setembre a juny, cada dia
de 8 a 16 h o 17 h (segons el
cas). Agost, de 8 a 20 h.
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Equipaments
Nom

Adreça

Tipus de gespa

CAR Sant Cugat
Centre d’Alt
Rendiment / camp
de futbol

1 camp de futbol
Avinguda de
l’Alcalde Barnils, 3-5 11 convertible en
08174 Sant Cugat
2 de futbol 7, de
gespa natural

Dimensions (m)

Característiques

Contacte

Han confiat en nosaltres

100 x 60

•
•
•
•
•

Tel.: +(34) 935 891 572
oac@car.edu
car.edu

• CPISRA Intercontinental Cup
• Xarxa d’Escoles de Futbol del RCD Espanyol
• Europa International School
• Torneig Aleví Jaume Tubau, amb la participació d’equips
com el FC Barcelona, el CE Sabadell i el Girona FC

Equipament de porteries de futbol 11 i 7
Vestidors col·lectius amb serveis
Armaris per guardar-hi material
No té seients a la graderia
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Disponibilitat
Cal consultar la
disponibilitat del centre.

Esdeveniments
• Torneig benèfic Vicente Ferrer, al febrer
• Clínic Internacional Andrés Iniesta, a finals de juny i juliol
• Campionat Internacional CPISRA, al juliol

Nom

Adreça

Tipus de gespa

Dimensions (m)

Característiques

Contacte

Entitat esportiva

Club Junior

Passatge de Sant
Mamet, 3-5
08195 Sant Cugat

Camp de futbol 11
de gespa artificial

100 x 64

Camp de futbol 7
de gespa artificial

65 x 45

•
•
•
•

Tel.: +(34) 936 741 359
info@juniorfc.com
junior.cat

Club Junior
Passatge de Sant Mamet, 3-5
08195 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 741 359
info@juniorfc.com
junior.cat

•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Graderia: 40 persones assegudes
No té seients a la graderia
Vestidors: 9 de col·lectius
Lavabos: 2 de masculins, 2 de femenins
i 1 un d’adaptat
Serveis de fitness indoor
Piscina exterior
Piscina interior de brom i circuit d’aigües:
jacuzzi i sauna vapor
Poliesportiu, pistes de tennis, pàdel i frontó
Restaurant-cafeteria
Servei mèdic a la instal·lació
Estudi específic i enregistrament amb
robotic eye
Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
Instal·lació cardioprotegida

Nom

Adreça

Tipus de gespa

Dimensions (m)

Característiques

Camp de
futbol Europa
International
School Sant Cugat

Avinguda del Pla
del Vinyet, 110
08172 Sant Cugat

Camp de futbol
11 que es pot
convertir en 2
camps de futbol 7,
de gespa artificial

90 x 42

• Situades dins d’un espai natural,
les instal·lacions estan pensades per
als practicants amb un nivell
d’exigència més alt
• 6 vestidors
• Lavabos
• Il·luminació
• Accessible per a persones amb mobilitat
reduïda
• Instal·lació cardioprotegida

Disponibilitat
Cal consultar la
disponibilitat del centre.

Contacte
Tel.: +(34) 935 901 450
info@europa-sc.com
europais.com
Disponibilitat
Cal consultar-ne la
disponibilitat.

Sant Cugat Esport, FC
ZEM Jaume Tubau
Carrer de Ventura Gassol, 2
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 894 471
santcugatesportfc@telefonica.net
santcu.cat
Club Futbol Unió Mira-sol Baco
Carrer de Mallorca, 42
08195 Sant Cugat
Tel.: +(34) 649 233 686
coordinadorcfumirasolbaco@gmail.com
mirasolbaco.santcugatentitats.net
Penya Blaugrana de Sant Cugat
Escola de Futbol Hristo Stoitchkov
Carrer de Sant Domènec, 15
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 836 239
info@campusinternacional.com
campusinternacional.com
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Running
Sant Cugat és ideal per als amants de córrer a l’aire lliure, tant
sobre asfalt com per camins de terra. El nivell d’exigència dependrà de cada corredor, ja que podrà triar entre rutes que tinguin més o menys desnivell en zones de vianants, parcs urbans
i en tot el Parc Natural (se’n pot consultar més informació a la
pàgina 70).

Esdeveniments
La ciutat, on hi ha molta afició al running, ofereix un interessant
calendari de curses durant tot l’any. Les més rellevants són
aquestes:
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Se’n pot obtenir més informació consultant l’agenda de curses
i competicions, a santcugat.cat/esports.

Contacte
Oficina de Turisme
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme
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• Moonrace, una nit de lluna plena, al juliol
• Mitja Marató de Sant Cugat, a l’octubre
• Cros Ciutat de Sant Cugat, al novembre
• Sant Silvestre, 31 de desembre
• Cursa d’orientació per La Marató, al desembre
• Cursa DiR de 10 i 5 km, al setembre
• Barcelona Trail Races, al novembre

Instal·lacions
esportives

Sant Cugat és reconeguda en l’àmbit internacional
per ser la seu del CAR Sant Cugat – Centre d’Alt
Rendiment, on es formen i ens visiten atletes
que busquen l’excel·lència esportiva. A més,

la ciutat, que sempre ha prioritzat
la inversió en infraestruc tures
esportives, ofereix grans espais
multiesport d’altíssima qualitat.
54
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Zona Esportiva Municipal La Guinardera
Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau
Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler
Pavelló Municipal d’Esports de Valldoreix
CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment
Altres instal·lacions

Zona Esportiva Municipal
La Guinardera
Aquest complex esportiu destaca pel fet de tenir unes instal·lacions
ideals per a la pràctica del rugbi i l’atletisme. Inicialment es va
construir un camp de rugbi l’any 2004 al barri de la Guinardera,
però l’oferta es va complementar el 2011 amb la pista d’atletisme
i el 2012 amb un altre camp de rugbi. Pròximament s’inaugurarà
un nou pavelló de 53 x 32,5 m de superfície i tres pistes de joc, que
disposarà de 304 seients a la graderia per als espectadors.
Té una ubicació privilegiada, amb unes vistes magnífiques de
la muntanya de Montserrat, del Tibidabo i del Puig Madrona. La
zona esportiva és encerclada per edificis que han format part de la
història del municipi, com la masia de Can Castanyer, l’antiga masia
de la Guinardera i la de Can Bellet.
Disposa d’aquests espais esportius:
• Pista d’atletisme La Guinardera
• Camp central de rugbi
• Camp poliesportiu La Guinardera
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Instal·lacions
Pista d’atletisme La Guinardera
Paviment: sintètic Mondo d’alta competició
Esports que s’hi poden practicar: atletisme
Superfície de joc: 400 m de corda
Equipaments: pista d’atletisme de 8 carrers, zona
d’escalfament perimetral, salt de llargada, salt de perxa, salt
d’alçada i zona de llançaments
Seients a la graderia: 200
Camp central de rugbi
Paviment: gespa artificial
Esports que s’hi poden practicar: rugbi i futbol
Superfície de joc: 109 x 63 m
Equipaments: 2 pals de rugbi
Seients a la graderia: 200
Camp poliesportiu La Guinardera
Paviment: gespa artificial
Esports que s’hi poden practicar: rugbi i futbol 7
Superfície de joc: 109 x 61 m
Equipaments: 2 pals de rugbi i 4 porteries de
futbol 7 abatibles
Seients a la graderia: 50
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Serveis
• Sala de musculació
• Circuit de running
• 6 vestidors col·lectius, 2 vestidors individuals i adaptats
• Lavabos masculins, femenins i adaptats
• Llum nocturna i megafonia
• Farmaciola i desfibril·lador
• Sala de reunions equipada amb equip d’àudio i projector
• Cafeteria
Instal·lació accessible per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lació accessible per a espectadors amb mobilitat reduïda
Instal·lació cardioprotegida
Avinguda de La Guinardera, 20, 08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000  •  turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports

Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau
Aquesta zona esportiva destaca pel fet d’estar situada en
una zona molt tranquil·la, al costat del parc de Can Vernet,
a 10 minuts del centre i del CAR Sant Cugat – Centre d’Alt
Rendiment. Està molt ben comunicada per carretera i pel
transport públic, és al costat de l’estació de Volpelleres de FGC
i de l’estació de Sant Cugat de Renfe. És ideal per a la pràctica
del futbol i disposa de diferents espais esportius:
• 1 camp de futbol 11
• 1 camp de futbol 7
• 1 pista poliesportiva d’hoquei sobre patins descoberta
• 1 pista poliesportiva de bàsquet coberta
• 2 pistes de pàdel
• 1 sala de fitness de 60 m2
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Instal·lacions
Camp de futbol
Paviment: gespa artificial
Esports que s’hi poden practicar: futbol 11
Superfície de joc: 100 x 58 m
Equipaments: porteries de futbol 11 i de futbol 7
Seients a la graderia: 750
Camp de futbol 7
Paviment: gespa artificial
Esports que s’hi poden practicar: futbol 7
Superfície de joc: 54 x 32 m
Equipaments: porteries de futbol 7
Seients a la graderia: no té graderia
Pista d’hoquei sobre patins Jaume Tubau
Tipus: pista poliesportiva descoberta
Paviment: terratzo
Esports que s’hi poden practicar: hoquei sobre patins, futbol
sala, handbol i activitats poliesportives
Superfície de joc: 44 x 22 m
Equipaments: tanca perimetral
Seients a la graderia: no té graderia

Pista poliesportiva Jaume Tubau
Tipus: pista poliesportiva
Paviment: formigó
Esports que s’hi poden practicar: minihoquei, minifutbol
sala, minihandbol i activitats poliesportives
Superfície de joc: 32 x 17 m
Equipaments: porteries de futbol sala i hoquei
Seients a la graderia: no té graderia
Instal·lacions complementàries
• El centre municipal Eurofitness, a deu minuts de
l’equipament, consta d’una zona d’aigües amb una piscina
de 25 m i una altra de 17 m, 1 gimnàs de musculació i 3 sales
especialitzades de fitness.
Serveis
• Sala de musculació
• Vestidors col·lectius, individuals i adaptats
• Lavabos masculins, femenins i adaptats
• Il·luminació artificial i megafonia
• Farmaciola i desfibril·lador
• Sala d’actes amb capacitat per a 30 persones i equipada
amb projector

Futbol 11

Instal·lació accessible per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lació accessible per a espectadors amb mobilitat reduïda
Instal·lació cardioprotegida
Carrer de Ventura Gassol, 2, 08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000  •  turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports

Futbol 7
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Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler
És una instal·lació molt cèntrica al costat de l’Hotel Sant Cugat i de la residència d’ESADE, i està a 5 minuts
del Reial Monestir. Consta de tres pavellons polivalents d’alta qualitat, un centre de fitness amb piscina
coberta (Eurofitness) i una sala de tennis de taula.
Les instal·lacions són ideals per practicar voleibol, hoquei sobre patins, handbol, futbol sala i bàsquet.
Instal·lacions
PAV 1 – Pavelló
Paviment: parquet
Esports que s’hi poden practicar: bàsquet, voleibol,
minihandbol i activitats poliesportives
Superfície de joc: 32 x 17 m
Equipaments: 6 cistelles de bàsquet, espatlleres, porteries
d’handbol
Seients a la graderia: 100
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PAV 2 – Pavelló
Paviment: parquet
Esports que s’hi poden practicar: ideal per a l’hoquei sobre
patins. Altres: bàsquet, voleibol, futbol sala i handbol
Superfície de joc: 44 x 22 m
Equipaments: tanca perimetral, 2 cistelles de bàsquet i
porteries d’handbol
Seients a la graderia: 497

Serveis
• Sala de musculació
• Poliesportiu amb zona d’aigües
• Vestidors col·lectius, individuals i adaptats
• Lavabos masculins, femenins i adaptats
• Il·luminació artificial i megafonia
• Farmaciola i desfibril·lador
• Sala d’actes amb capacitat per a 30 persones i equipada
amb projector
Instal·lació accessible per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lació accessible per a espectadors amb mobilitat reduïda
Instal·lació cardioprotegida
Passatge del Baró de Coubertin, 3, 08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000  •  turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports

Pav 1

Pav 2

Pav 2

PAV 3 – Pavelló
Paviment: parquet
Esports que s’hi poden practicar: bàsquet, voleibol, futbol
sala, handbol i activitats poliesportives
Superfície de joc: 49 x 35 m
Equipaments: 6 cistelles de bàsquet, pals de voleibol i
porteries d’handbol
Seients a la graderia: 696
Instal·lacions complementàries
• El centre municipal Eurofitness, recentment renovat, consta
d’una zona d’aigües amb una piscina de 25 m i una altra
de 17 m, 1 gimnàs de musculació i 3 sales especialitzades
de fitness.
• Sala de tennis de taula de 20 x 6 m de terratzo, equipada
amb taules de ping-pong de la Unió Esportiva
Sant Cugat (UESC).
• Sala d’arts marcials amb tatami, miralls i espatlleres.

Pav 3

Pav 3
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Pavelló Municipal
d’Esports de Valldoreix
Situat al bell mig de la natura, a Valldoreix, aquest pavelló és
idoni per practicar voleibol i complementa la seva oferta amb
el Complex Esportiu de Valldoreix, que és al costat.

Instal·lacions
Pista triple poliesportiva
Paviment: sintètic
Esport principal: ideal per al voleibol
Altres esports: futbol sala, handbol, minihandbol, bàsquet,
minibàsquet i activitats poliesportives
Superfície de joc: 44,72 x 25,27 m
Equipaments: 4 cistelles, porteries d’handbol i pals de voleibol
Seients a la graderia: 413
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Serveis
• 4 vestidors col·lectius i 2 d’individuals i adaptats
• 2 lavabos
• Il·luminació artificial i megafonia
• Infermeria i desfibril·lador
• Aparcament al costat
Instal·lació accessible per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lació accessible per a espectadors amb mobilitat reduïda
Instal·lació cardioprotegida
Carrer del Brollador, 3, 08197 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000 • turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports
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CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment

El CAR disposa d’un servei de medicina esportiva, fisioteràpia,
fisiologia, nutrició i psicologia de l’esport que ajuda l’esportista
en la recuperació, l’educació, la prevenció i l’actuació sanitària.
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La residència del CAR també és un punt important per a
les concentracions. Moltes seleccions i equips de diferents
modalitats esportives (atletisme, futbol, hoquei, voleibol,
tennis, natació, gimnàstica, taekwondo, halterofília, natació
sincronitzada i waterpolo) de tot el món fan les seves estades
de preparació al CAR.
Instal·lacions
• Camp de futbol de gespa natural per practicar-hi futbol 11
i futbol 7 amb una superfície de 100 x 60 m. No té seients
a la graderia
• Atletisme – pista de 400 m
• Tennis – pavelló cobert amb 4 pistes ràpides
• Tennis – 3 pistes de terra batuda
• Piscines (3) indoor del nou mòdul (50 m, waterpolo,
sincronitzada i salts)
• Piscina de 50 m outdoor
• Piscina de 25 m indoor
• Dos pavellons per a la pràctica del voleibol, l’hoquei sobre
patins, el bàsquet...
• Gimnàstica artística masculina i femenina
• Gimnàstica rítmica i trampolí
• Futbol platja
• Halterofília
• Esgrima
• Tir
• Tennis de taula
• Vòlei platja

• Taekwondo
• Lluita
• Sala de preparació física i sala de força
Serveis generals
• Vestidors col·lectius, individuals i adaptats
• Lavabos masculins, femenins i adaptats
Serveis destacats
• Residència pròpia
• Sala d’actes totalment equipada per a 400 persones
• Medicina esportiva i servei terapèutic
• Serveis de biomecànica, fisiologia i nutrició
• Servei d’infermeria i desfibril·lador
• Psicologia de l’esport
• Programa CAR’Speakers, conferències realitzades per
primeres figures de l’esport
• Servei de Wi-Fi en tot el recinte
• Organització de trasllats dels diferents equips o
concentracions i servei de cerca de rivals per
a partits amistosos
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Instal·lació accessible per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lació cardioprotegida

Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5, 08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 891 572  •  oac@car.edu
car.edu

© CAR Sant Cugat

El CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment és un organisme
que dóna suport a l’esport perquè sigui competitiu en l’àmbit
internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat
tècnica i científica. El complex esportiu té una extensió de
170.000 m2 i permet practicar diferents disciplines al més
alt nivell de rendiment. És considerat un dels millors centres
d’Europa per les seves instal·lacions i l’aposta que duu a terme
per la innovació tecnològica i el coneixement científic en el
treball d’avaluació i control de l’entrenament.

Altres instal·lacions

1

2

A continuació us informem d’altres instal·lacions que
complementen l’oferta esportiva:
Instal·lacions accessibles per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lacions cardioprotegides

Nom

Contacte

Adreça

1. Zona Esportiva
Municipal La
Floresta

Ajuntament de Sant
Cugat, Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports

Carrer del Ginjoler, 6 Pavelló poliesportiu
08198 Sant Cugat
de parquet

Tipus de pista

Pista poliesportiva
de ciment,
descoberta

Modalitats esportives

Característiques

Futbol sala, handbol i voleibol

• Superfície de joc:  44 x 22 m
• Seients a la graderia:  324

Futbol sala, handbol
i minibàsquet

• Superfície de joc:  42 x 22 m
• No té graderia
• 6 vestidors
• Lavabos
• Il·luminació
• Cafeteria
• Infermeria

2. Camp de Futbol
Municipal de Can
Magí

Ajuntament de Sant
Cugat, Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports

Avinguda de Can
Magí, 6
08173 Sant Cugat

1 camp de futbol
11 convertible en 2
camps de futbol 7,
de gespa artificial

Futbol 11 i futbol 7

3. Camp de Futbol
Municipal de
Mira-sol

Ajuntament de Sant
Cugat, Àrea d’Esports
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
zem.santcugat.cat
santcugat.cat/esports

Carrer de Pompeu
Fabra, 121
08195 Sant Cugat

1 camp de futbol
11 convertible en 2
camps de futbol 7,
de gespa artificial

Futbol 11 i futbol 7

• Superfície de joc:  107,2 x 62 m
• Vestidors:  4 de col·lectius
i 2 d’individuals
• Lavabos
• Il·luminació
• Cafeteria
• Infermeria

4. Camp de
futbol Europa
International
School Sant Cugat

Tel.: +(34) 935 901 450
Avinguda del Pla
info@europa-sc.com
del Vinyet, 110
extracurricular@europais.net 08172 Sant Cugat
europais.com

1 camp de futbol
11 convertible en 2
camps de futbol 7,
de gespa artificial

Futbol 11 i futbol 7

• Superfície de joc:  90 x 42 m
• Vestidors:  6
• Lavabos
• Il·luminació
• Cafeteria

• Superfície de joc: 103 x 61 m
• Vestidors: 4 de col·lectius i 2
d’individuals
• 1 graderia amb 162 seients
• Lavabos
• Il·luminació
• Cafeteria
• Infermeria
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© Europa International School Sant Cugat
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Nom

Contacte

Adreça

Instal·lacions accessibles per a esportistes amb mobilitat reduïda
Instal·lacions cardioprotegides
Tipus de pista

Modalitats esportives

Característiques

Carrer de Ferrer i
5. Agora Sant
Tel.: (+34) 935 902 600
Cugat International info@agorasantcugat.edu.es Guàrdia, s/n
nace.edu.es/santcugat 08174 Sant Cugat
School

1 camp de futbol
11 convertible
en dos camps de
futbol 7. Gespa
artificial

Futbol 11 i futbol 7

• Superfície de joc:  90 X 50 m
• Graderia
• Il·luminació
• Vestidors:  8 de col·lectius
i 2 d’individuals
• Lavabos
• Cafeteria

6. Escola Thau Sant
Cugat – IC CIC

Sala poliesportiva
coberta integrada a
l’escola
Pista de paviment
sintètic

Bàsquet i voleibol

• Superfície de joc:  30 x 18 m, divisible
en dos espais
• Lavabos
• Vestidors: 2 de col·lectius
• Il·luminació i megafonia

1 camp de futbol
11 convertible en 2
camps de futbol 7
Gespa artificial

Futbol 11 i futbol 7

• Superfície de joc:  88 x 66 m
• Lavabos
• Vestidors: 4 de col·lectius i 1 d’individual
• Il·luminació

2 camps oficials
de gespa artificial
d’aigua AstroTurf

Hoquei sobre herba

• Superfície de joc:  91,40 x 55 m
• Seients a la graderia:  20

Camp de futbol de
gespa artificial

Futbol 11

• Superfície de joc:  100 x 64 m
• Seients a la graderia: 100

Camp de futbol 7
de gespa artificial

Futbol 7

• Superfície de joc:  65 x 45 m

Avinguda de la
Tel.: +(34) 935 898 108
aulaoberta@thausc.iccic.edu Generalitat, 199-201
iccic.edu/thausc
08174 Sant Cugat
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7. Club Junior

Tel.: +(34) 936 741 359
info@juniorfc.com
junior.cat

Passatge de Sant
Mamet, 3-5 08195
Sant Cugat

• Vestidors:  9 de col·lectius i adaptats
• Lavabos
• Serveis de fitness indoor
• Piscina exterior de 20 m
• Piscina interior de brom i circuit
d’aigües: jacuzzi i sauna vapor
• Poliesportiu polivalent, 6 pistes
de tennis, 12 de pàdel i 1 de frontó
• Restaurant-cafeteria
Servei mèdic i terapèutic a la instal·lació
• Estudi específic i enregistrament amb
robotic eye i videoanàlisi
• Sala de reunions equipada
• Servei de gestió d’estades esportives
i competicions

5

6

69
7

7

© Club Junior

Altres instal·lacions

Esport al Parc Natural
de Collserola

És un privilegi poder gaudir durant els 365 dies de l’any d’un parc
natural que és a 10 minuts del centre de la ciutat, amb un clima
generalment suau. Es pot començar o acabar l’entrenament en
plena natura, atès que al Parc hi ha un munt de camins entre bells
paisatges i vestigis arqueològics i històrics. No és estrany creuar-se
amb persones que practiquen la marxa nòrdica, el trail running o
la bicicleta de muntanya.
Hi ha diferents recorreguts de menys a més exigència, de manera
que es poden escollir i dissenyar diverses combinacions en pla i
amb desnivell, segons les necessitats de preparació.
A més dels recorreguts proposats en l’apartat «Descobrir Sant
Cugat», (a la pàgina 18), al Parc hi ha tres senders homologats,
dues etapes dels senders de gran recorregut i un sender de petit
recorregut.
Etapes de senders de gran recorregut (GR)
Senyalitzades amb marques blanques i vermelles.
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GR 6, de Barcelona a Montserrat – Etapa 1
Distància: 12 km dins del Parc. Des del Monestir de Sant Cugat
fins al parc del Laberint d’Horta de Barcelona
Temps: 2 h 20 min
Tracks: parcnaturalcollserola.cat/pages/gr-6
GR 173, «Vallès Natural» – Etapa 2
Distància: 7,7 km
Temps: 2 h
Sant Cugat – Cerdanyola del Vallès
Tracks: parcnaturalcollserola.cat/pages/gr-173
Senders de petit recorregut (PR)
Senyalitzats amb marques blanques i grogues.
PR C-38
Distància: 14,72 km
Des de Sant Cugat fins a Vista Rica (Horta-Guinardó, Barcelona)
Temps: 4 h
Tracks: senders.feec.cat/pr-c-38-g63/pr-c-38
Recordeu que el Parc Natural de Collserola és un espai
protegit i fràgil, i cal respectar-ne les normes d’ús.
Oficina de Turisme
Tel.: +(34) 936 759 952  •  Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme
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Allotjament
La ciutat té una oferta hotelera variada i
moderna. Qui ens visita pot escollir allotjar-se
al centre de Sant Cugat o al costat del
Parc Natural, però sempre a prop de les
instal·lacions esportives. Tots els hotels

ofereixen una alta qualitat de servei,
es troben a 30 km de l’aeroport del
Prat i estan molt ben comunicats amb
Barcelona i altres ciutats de l’entorn,
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per carretera i en transport públic.

Hotel AC Sant Cugat by Marriot****
Hotel Qgat, restaurant, events & hotel****
Hotel Sant Cugat****
Hotel Holiday Inn Express Sant Cugat***
Hotel BlueBay City Barcelona Sant Cugat***
Hotel H2 Sant Cugat***
Aparthotel del Golf***
Residència Universitària Roberto de Nobili
Residència del CAR
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Hotel AC Sant Cugat
by Marriott****

Hotel QGAT, Restaurant,
Events & Hotel****

Plaça de Xavier Cugat, s/n
08174 Sant Cugat
Tel.: + (34) 935 894 141
Fax: + (34) 935 893 031
acsantcugat@ac-hotels.com
espanol.marriott.com

Avinguda de la Via Augusta, 51
08174 Sant Cugat
Tel.:+(34) 935 441 922
Fax.: +(34) 935 441 923
reservas@qgat.net
qgathotel.com

Un hotel de 4 estrelles, a només 150 m de
l’estació de FGC de Sant Joan i molt a prop del
centre de la ciutat.

És un hotel modern, càlid i acollidor. Es va
inaugurar el 2005 sobre una antiga masia
rehabilitada. Està situat al costat d’una zona
d’oci de la ciutat, de clubs esportius i davant
del centre comercial de Sant Cugat.Proper al
centre urbà, però a una distància suficient per
gaudir de la tranquil·litat.

Ofereix unes habitacions àmplies i lluminoses,
amb llit extragran, decorades amb elegància i
amb tots els serveis. Disposa de connexió Wi-Fi
a les habitacions i TV per satèl·lit.
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Els hostes poden relaxar-se a la piscina a l’aire
lliure amb solàrium, fer esport a la sala de
fitness i gaudir de la gastronomia mediterrània
amb productes frescos al restaurant.
La sala AC és un zona multifuncional oberta 24
hores, on els clients poden gaudir de connexió
Wi-Fi gratuïta, d‘una oferta gastronòmica
variada i de racons diferenciats en els quals
relaxar-se, llegir la premsa o mirar la televisió.
Disposa de tots els serveis i instal·lacions
necessaris per a reunions.

HAB

152

SUIT

4

PAX

* King Size ** +30 terrassa

Disposa d’unes habitacions àmplies i
lluminoses i les suites tenen una zona de
dormitori i cuina independents. L’accés a
Internet mitjançant Wi-Fi és gratuït i tenen TV
de pantalla plana via satèl·lit.
Destaca la seva oferta gastronòmica, amb tocs
d’autor i productes de temporada. Els clients
disposen d’aparcament gratuït i gimnàs.
L’hotel organitza innombrables
esdeveniments, des de dinars i sopars fins a
festes corporatives. Ofereix 10 sales amb llum
natural i totalment equipades.

322

64

80*

HAB

33

4

60**

100

SUIT

19*

PAX

* 14 Júnior suite i 5 dúplex

80

6

8

1

100

150
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Hotel Sant Cugat****

Hotel Holiday Inn Express
Sant Cugat***

Carrer de Cèsar Martinell, 2
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 442 670
Fax: +(34) 935 442 671
info@hotel-santcugat.com
hotel-santcugat.com
Al centre de la ciutat, a pocs metres del centre
històric i del Teatre-Auditori, és un hotel de
disseny racionalista, obra de l’arquitecte Pep
Bonet, de l’Studio PER.
L’edifici té una curiosa forma de lent que es
reflecteix en tota l’estructura, fins a arribar a
l’atri central de l’hotel.
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Té unes habitacions molt àmplies que reben
llum natural tot el dia, amb vistes al centre o a
les muntanyes de Collserola.
Disposa de diferents sales amb terrassa, amb
l’última tecnologia en equipament.

Avinguda de Can Fatjó dels Aurons, s/n
Parc Empresarial A7
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 612 500
Fax: +(34) 935 612 501
express.santcugat@continentalhotels.eu
continentalhotels.eu
L’hotel està situat a tan sols 4 minuts a peu
de l’estació de Sant Joan de FGC i a 1 km del
centre de la ciutat.
Ofereix habitacions còmodes i lluminoses,
totalment equipades, quatre de les quals són
per a persones amb mobilitat reduïda. Estan
proveïdes de joc de te i cafè, connexió Wi-Fi
gratuïta i TV via satèl·lit.
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L’hotel ofereix pàrquing gratuït, atenció
multilingüe i servei de restaurant de 19.30 a
22.30 h de diumenge a divendres.
Ofereix una sala per a 15 persones.

HAB

97
3

PAX

194

85

60

95

SUIT

9

HAB

110
73*

* King Size

PAX

366

110

33

4
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Hotel BlueBay City
Barcelona Sant Cugat***
Camí de Can Camps, 15-17
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 932 752 086
reservas.santcugat@grupobluebay.com
bluebayresorts.com
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La seva ubicació, els seus jardins i piscina
a l’aire lliure fan de l’hotel un lloc ideal per
descansar. Situat en una vall verda tranquil·la,
als afores de la ciutat. El camp de Golf Sant
Joan Barcelona està a 5 minuts en cotxe i
l’estació de Sant Joan de FGC, a 1 km. A més
gràcies al conveni amb Vallsolana Garden
Business Park els clients de l’hotel poden
gaudir de dues pistes de pàdel, un auditori i un
gimnàs.
Disposa d’unes habitacions modernes,
espaioses i confortables, totalment equipades,
i també de Wi-Fi i de pàrquing gratuït.

HAB

96

SUIT

11

PAX

182

37

48

4

50

50

Hotel H2 Sant Cugat***
Carrer de Vic, 19
08173 Sant Cugat
Tel.: + (34) 935 890 605
Tel.: + (34) 935 907 470
santcugat@hoteles2.com
hoteles2.com/h2-sant-cugat
Hotel de nova construcció inaugurat el 2010,
situat en un dels accessos principals a la ciutat,
en la confluència dels túnels de Vallvidrera i
l’AP7, i a 5 minuts a peu de l’estació de tren de
Volpelleres. Es troba molt a prop de Mercantic,
del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) i de
l’Hospital General de Catalunya.
Totes les habitacions han estat pensades
per ser confortables. Són àmplies, amb
parquet, estan equipades amb TV amb canals
internacionals, connexió a Internet gratuïta i
banys còmodes.
Ofereix als seus clients un business corner, amb
ordinador i connexió a Internet al vestíbul de
l’hotel, aparcament gratuït i servei de cafeteria
obert les 24 h del dia.

HAB

83
41

PAX

166

3

39

3

40

130
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Aparthotel del Golf ***
Avinguda de Canadà, 80-90
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 753 433 / 661 42 32 13
reservas@aparthoteldelgolf.com
aparthoteldelgolf.com
Situat en un entorn privilegiat i tranquil, a
tan sols 10 minuts caminant del Club de Golf
Sant Cugat.
El complex té una zona enjardinada molt gran,
amb piscina per als hostes, la qual cosa encara
fa més encantadora la seva ubicació.
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Els apartaments són d’una, dues i tres
habitacions i estan totalment equipats. Tenen
saló amb sofàs, cuina amb forn i microones,
rentavaixella, rentadora, banyera amb
hidromassatge, TV per satèl·lit i Wi-Fi gratuït.
L’hotel ofereix menjador per a esmorzars,
pàrquing privat i servei de lloguer de bicicletes
elèctriques per poder gaudir de la ciutat i del
Parc Natural de Collserola.

Residència Universitària
Roberto de Nobili
Campus ESADE Barcelona-Sant Cugat
Carrer de Llaceres, 29
08173 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 543 015 (ext. 8503)
Fax: +(34) 935 543 016
robertodenobili@resa.es
resa.es
resainn.com
Dins del prestigiós Campus Universitari ESADE
Barcelona-Sant Cugat hi ha la Residència
Universitària Roberto de Nobili, de nova
construcció. La seva ubicació és immillorable
per gaudir de la tranquil·litat, atès que és a
tocar del Parc Natural de Collserola i a un pas
del centre de Sant Cugat.
Tots els estudis són exteriors i estan
completament moblats i climatitzats. Tenen
lavabo i cuina pròpia totalment equipada. A
més, disposen de connexió Wi-Fi gratuïta i
telèfon amb línia directa.
La residència ofereix sales d’estudis, una sala
de jocs (futbolí, ping-pong, consola de joc i
billar), una sala de reunions i gimnàs.
Té una àmplia experiència en la gestió de
reserves de grups (a partir de 10 persones).

HAB

34
5

PAX

107
24

10

19

HAB

181
6

PAX

194

168

7

50*

*Pàrquing Creapolis, amb accés directe a la residència, de pagament
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Residència del CAR
Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 891 572
oac@car.edu
car.edu
El CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment
ofereix a esportistes o grups en concentració
la possibilitat de dur a terme l’estada a la
residència amb tots els avantatges d’allotjarse en un entorn d’excel·lència esportiva,
per les seves instal·lacions, els serveis i la
convivència amb altres esportistes d’elit.
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Les habitacions tenen bany i estan
equipades amb televisió, telèfon i Wi-Fi
gratuït. La residència disposa de sales
d’esbarjo i per a reunions. S’ofereix el
servei de bugaderia i es pot escollir entre
pensió completa, mitja pensió, esmorzar o
simplement allotjament.
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Residència:
HAB

131

PAX

283

11

12

12
Bungalous:
PAX

8

PAX

6

50
Places comunes per a tot el CAR

Allotjaments amb
totes les comoditats
i els serveis necessaris
per a l’esportista

104

Servei d’assessorament i gestió
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Serveis turístics

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ALTRES INSTAL·LACIONS

• Ajuntament de Sant Cugat, Àrea d’Esports
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 657 000
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme

• CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment
Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat
Tel.: +(34) 935 891 572
oac@car.edu
car.edu

•  Informació i assessorament de les característiques
de les instal·lacions, els serveis esportius, de salut
i de transport

• SantCugatCreix
Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler (PAV 2)
Passatge del Baró de Coubertin, 3
08172 Sant Cugat
sumo@santcugatcreix.cat
santcugatcreix.cat

• Preus especials per a grups

• Club Junior
Passatge de Sant Mamet, 3-5
08195 Sant Cugat
Tel. +(34) 936 741 359
info@juniorfc.com
junior.cat

• Informació
 
prèvia, rebuda i comiat dels equips i seleccions
• Assistència
 
durant l’estada, control continu de la qualitat
dels serveis oferts
• Coordinació
 
de l’ús de les instal·lacions esportives necessàries
• Informació
 
i reserva d’allotjaments especialitzats i residències
de joventut
• Coordinació
 
de serveis específics (transfers, dietes especials, etc.)
• Serveis de medicina esportiva i general
• Preus especials per a grups

• Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10
08172 Sant Cugat
Tel.: +(34) 936 759 952
Fax: +(34) 936 759 953
turisme@santcugat. cat
santcugat.cat/turisme
L’Oficina de Turisme de Sant Cugat dóna a conèixer el
patrimoni cultural, natural i d’oci, i també les instal·lacions i
equipaments turístics del municipi.

Serveis
•  Assessorament i informació per organitzar estades
esportives a la ciutat
•  Assessorament, informació i difusió de l’oferta turística
de la ciutat: activitats culturals, esportives, de temps lliure,
museus, monuments, allotjaments, residències de joventut,
restauració i instal·lacions esportives
•  Reserva de visites guiades per descobrir el patrimoni
cultural i natural
• Punt de venda d’entrades d’espectacles
•  Lloguer de l’audioguia del Reial Monestir de Sant Cugat
•  Lliurament de material promocional de la ciutat i
informació de la resta de Catalunya
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