
Llibreta d’activitats



Rutes per a famílies 
exploradores

A la recerca dels tresors 
de Sant Cugat 

Històries, paisatges, obres d’art, secrets  amagats… 
Sant Cugat com mai l’havíem vist!

Us animeu a descobrir 5 rutes temàtiques que us 
duran a conèixer millor el Modernisme, els museus 
de la ciutat, les claus del nostre passat i alguns dels 
parcs meravellosos que ens envolten? Més de 15 km 
de diversió per gaudir en família!



 
Aquesta llibreta pertany a la nostra 
família exploradora, composada 
pels següents membres:

En cas de pèrdua, us agrairem que truqueu al telèfon:

 ☏ 

 ☞ 



Ruta vermella
El Modernisme
Mercat Vell, Museu Celler Modernista, Casa Armet

Ruta taronja
Els museus
Museu del Monestir, Casa- Museu Cal Gerrer,  
Museu Celler Modernista, Museu Grau Garriga,  
Museu del Còmic

Ruta violeta
Viatge al passat
Museu del Monestir, Casa- Museu Cal Gerrer,  
Les voltes del c/Major, Mercat Vell,  
Pont de Can Vernet, Mercantic

Ruta turquesa
Els indrets verds
Jardins del Monestir, Parc de Can Vernet, Parc Turó 
Can Mates, Parc Ramons Barnils, Parc Arboretum, Pi 
d'en Xandri, Parc Pollancreda, Parc Torrent Ferrusons

Ruta blava
La Marató
Aquesta ruta les uneix totes



Núm Lloc Rutes Fet

 1 Museu del Monestir 

 2 Museu Celler Modernista 

 3 Casa- Museu Cal Gerrer 
Marilyn Monroe 

 4 Museu del còmic i la il·lustració 

 5 Les voltes del c. Major 

 6 Mercat Vell 

 7 Parc de Ramon Barnils  

 8 Pi d’en Xandri 

 9 Casa Armet 

 10 Centre Grau-Garriga 
d’Art Tèxtil Contemporani  

 11 Pont de Can Vernet 

 12 Mercantic 

 13 Parc del Turó Can Mates  

 14 Parc de l’Arboretum 

 15 Parc de la Pollancreda 

 16 Parc del Torrent de Ferrussons 

 17 Jardins del Monestir 

 ✓ 



 1 Museu del Monestir

Arnau Cadell va construir el claustre i hi va 
esculpir 144 capitells. Sabíeu que hi ha un 
capitell que es va dedicar a ell mateix? Sa-
bríeu dir què hi posa? Busqueu-lo i descobriu 
el missatge!
  El podeu escriure aquí (en català o en llatí!)
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 2 Museu Celler Modernista

Quan els avis i àvies 
eren joves al Celler 
encara s’hi feia vi. A 
veure si trobeu, al pis 
de dalt, una "galleda" 
com aquesta! Com es 
diu? Per a què serveix?
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 3 Casa - Museu Cal Gerrer. 
  Marilyn Monroe
En aquesta fàbrica de terrissa van decorar la 
façana amb peces fetes per ells mateixos. A 
veure si sabeu trobar aquests elements a la 
façana de Cal Gerrer...
		 Compte, n’hi ha un que no correspon!
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 4 Museu del còmic 
  i la il·lustració

Reconeixeu algun d’aquests còmics? Són 
força antics, n'hi ha un que potser només el 
coneixen les àvies i avis! 

Segurament caldrà l’ajuda de tota la família  
	 	 per	identificar-los	tots	tres.
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 5 Les voltes del 
  carrer Major

Sabeu què s'hi feia, sota les voltes del carrer 
Major, a l'Edat Mitjana? Sabríeu completar la 
frase amb les paraules que falten?

Les icones us poden ajudar!

SOTA LES – – – – – – 

S'HI FEIA – – – – – –

ELS – – – –   DE – – – – – . 
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 6 Mercat Vell

Es menjava bé, fa 60 anys? Busqueu 6 aliments 
que es podien comprar al mercat l’any 1960. 

Compte amb els “falsos amics”!

6 aliments reals: 3 falsos amics:

6



 7 Parc de Ramon Barnils

Ramon Barnils va ser un periodista molt 
important que va viure a Sant Cugat. Sabeu 
què és el periodisme? Completeu el missatge 
encriptat i ho descobrireu!
	 	Frase extreta d'EduCAC (www.educac.cat)
  El codi de sota us ajudarà a desencriptar. 

L  PRDSM  S  
DDC    CPTR    
TRCTR  NFRMC 
PR  TL  Q  L   
SCTT  PG   
STR  L  CRRNT  DL  
Q  PSS  L  MN.  

A=  E= I= O= U=
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 8 Pi d’en Xandri

Medeix 23 metres d'alçada i té vora 230 anys. 
Sabeu quants puntals té i per què serveixen?
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 9 Casa Armet

Aquesta casa sembla sortida d'un conte! A 
veure si trobeu el molí, la torre mirador i el petit 
balconet. Feu un dibuix del que més us agradi.
	 	Si feu servir els binocles, no us perdreu detall!
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 10 Centre Grau-Garriga  
  d’Art Tèxtil Contemporani
Josep Grau-Garriga creava obres d'art amb 
teixits i sovint feia composicions abstractes. 
Si feu servir la imaginació, potser hi veieu un 
animal, o un rostre... 
	 	Ho voleu dibuixar a sobre amb el llapis?
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 11 Pont de Can Vernet

Aquesta construcció d'enginyeria servia per 
transportar aigua, és un aqüeducte. Pugeu-hi 
i, des d'aquí, busqueu amb els binocles... 
	 	Trobareu un ocell de fusta que ens recorda a  
	 	 aquest	de	la	fotografia.	Sabeu	com	es	diu?	
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 12 Mercantic

Sabeu què és una llibreria de vell? A dins del 
Mercantic hi ha la més gran de Catalunya. Té 
120.000 llibres! A més, hi fan molts concerts i 
activitats.
	 	Algú molt envejós ha desendreçat el nom de 
  la llibreria! Si us mengeu dues vocals i canvieu
  l'ordre de les lletres restants, descobrireu el  
  nom real...

L G L SA E O I A
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 13 Parc del Turó Can Mates

Si pugeu al punt més alt del parc, a 178 me-
tres, hi descobrireu una rosa dels vents feta 
per l'escultor santcugatenc Pep Codó.
	 	Sabeu ubicar-hi els noms dels vuit vents que  
  apareixen a l'escultura?

TRAMUNTANA, GREGAL, LLEVANT, XALOC, MIGJORN, GARBÍ, PONENT, MESTRAL
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Hi ha molts arbres que són l’habitat perfecte 
per a un animalet ràpid amb la cua llarga i 
peluda com un plomall. Si busqueu bé pel parc, 
potser	trobeu	una	figura	que	el	representa.	
	 	Uniu els números amb una línia i sabreu quin  
  animal heu de buscar!

 14 Parc de l’Arboretum

14

6

5 4 3

2

17
8 910

11 12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

2729
30 31

32

33

28



L’animal que s’amaga en aquest indret és un 
insecte	pol·linitzador	que	vola	de	flor	en	flor	i	
el podem trobar amb una varietat fascinant 
de colors... 
	 	Uniu els punts amb una línia i sabreu quin  
  animal heu de buscar!

 15 Parc de la Pollancreda
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 16 Parc del Torrent  
  de Ferrussons
Prop del torrent s’hi amaga un animal aquà-
tic, a qui li agraden els llocs humits i amb 
ombra. No es gaire freqüent veure’l i per això 
el trobareu dalt d’un arbre.
	 	Les peces verdes estan desendreçades! 
  Podeu reconèixer l'animal que heu de buscar?
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 17 Jardins del Monestir

Al darrera del Monestir, a la banda de la 
Casa de Cultura, podeu trobar un petit ra-
pinyaire nocturn, dels més petits d’Europa. 
A l’antiga Grècia era un ocell sagrat.
	 	Uniu els punts amb una línia i sabreu quin  
  animal heu de buscar!
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Reconeixeu	aquest	edifici?
A casa el voldreu colorejar? 

Costumari 2.0
Família exploradora, encara en voleu 
més?! Doncs veniu a descobrir el Museu 
del Monestir amb el nou joc per a mòbils 
i tauletes! Coneixereu la història del 
monestir i dels monjos que l’habitaven.

NOU!



Oficina de Turisme
Plaça d’Octavià, 10 
936 759 952 
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
@visitsantcugat
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Consulteu	altres	rutes	a	l’Oficina	de	Turisme	de	
Sant Cugat i a la web www.visitsantcugat.cat 
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