
1

Agenda
cultural
familiar

De setembre 
a desembre
del 2018

Fira de les Portadores
Festival Petits Camaleons
Mostra de Titelles
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santcugat.cat/puça

La Puça ens ofereix propostes des de diferents 
àmbits, com ara: el teatre, la dansa, la música, el 
circ, el cinema, les visites guiades, els tallers, la 
literatura, l’art, així com aquelles activitats culturals 
i de lleure dirigides especialment a nens i nenes.

La Puça és un recull d’activitats d’oci i cultura, en 
format agenda, organitzades des de l’Ajuntament 
de Sant Cugat, o amb la seva col·laboració, i dirigides 
a infants de 0 a 12 anys i a les seves famílies. 

La Puça ens explica, amb un breu resum, l’activitat 
o espectacle, vetlla per la qualitat artística, i ens 
especifica l’edat recomanada per tal que els infants 
i els seus acompanyants en gaudeixin al màxim.

Podeu consultar totes les activitats a la revista en paper, 
de manera trimestral i gratuïta i al web:

La Puça destaca les activitats amb valors afegits:

Pàgina 27
Agenda per espais:  
per als que tenen 
llocs preferits 

Pàgina 4
Agenda cronològica: 
per saber què 
passa cada dia

Diversitat 
i inclusió

Cooperació Igualtat  
de gènere

Accessibilitat Ecologia Coneix la 
teva història

Benvolguts i Benvolgudes, 

Teniu a les mans la segona edició de la Puça; l’agenda 
cultural per al públic familiar de Sant Cugat. En 
aquestes pàgines hi trobareu cada trimestre propostes 
ben variades pels nens i nenes de fins a 12 anys. 
Un projecte il·lusionant que volem compartir amb totes 
les famílies de Sant Cugat amb la voluntat d’apropar 
la programació d’arts escèniques als nostres infants. 
La música, el teatre, les arts i la cultura en general tenen 
un gran poder educador i capacitador. Perquè creiem 
en la màgia transformadora d’un espectacle en viu. 
Us convidem, doncs, a descobrir i compartir en família 
algunes de les propostes culturals d’aquesta ciutat. 

Carmela Fortuny
Alcaldessa de Sant Cugat
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Dissabte 22 de setembre
D’11 a 13.30 h, pl. Octavià, Quatre Cantons, Llac del Parc Central i Turó de Can Mates 
I Activitat gratuïta, accés lliure 
! 935657099 / omet.santcugat.cat 

Gimcana de Jocs cooperatius en família
Activitat lúdica en què tots els membres de la família haureu de posar 
el vostre gra de sorra per superar unes proves divertides.

+3 anys ESPOR T

Divendres 28 de setembre
18 h, Centre d’Art Maristany
I Activitat gratuïta, aforament limitat 
/ Reserves: centresculturals.santcugat.cat

DIVERDIVENDRES
DIBUIXEM EN L’ESPAI 
Amb Experimentem amb l’art

Has fet mai un dibuix sense llapis? I sense paper? Sabies 
que en l’espai també es pot dibuixar? Jugarem amb les 
línies i els colors i crearem dibuixos sense paper. Experi-
mentarem noves possibilitats expressives i de trans-
formació dels materials i noves maneres de dibuixar. 

+4 anys TALLER

Dissabte 22 i diumenge 
23 de setembre
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h, Can Ninot
I Entrada 7,5 €: reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

PINOTXO
Cia. Tian Cusidó

Geppetto és el millor fuster de Pàdua i fa les joguines 
més boniques del món. Ell sempre ha volgut ser pare 
i un dia, d’una soca màgica de pi que troba al bosc, 
en treu un titella que cobrarà vida en sortir el sol. 
Una història d’amor entre un pare i un fill diferent.

3-9 anys TI TELLES

Diumenge 23 de setembre
11 h, pl. de la Vila
I Activitat gratuïta
/ santcugat.cat

Pedalada popular
Circuit familiar: recorregut per Sant Cugat per 
celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
la Setmana Europea de l’Esport. Obert a tothom 
que pugui anar damunt d’una bicicleta.

+3 anys ESPOR T

Del 29 al 30 de setembre
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

La caputxeta vermella
Cia. Tian Cusidó

El clàssic de tota la vida amb un final sorprenent 
i on la mare hi té un paper actiu. Una Caputxeta 
valenta que en el seu viatge pel bosc ajuda 
a tothom i comparteix tot el que té.

3-9 anys TI TELLES

D’octubre a desembre
Casal Torreblanca, Centre d’Art Maristany, Casal Mira-sol, Casino La Floresta i Casal Les Planes
I Inscripcions online a partir del 5 de desembre
/ centresculturals.santcugat.cat ! 93 589 20 18

CURSOS I TALLERS
Especialment dirigits a infants entre 0 i 12 anys a diferents centres culturals de Sant Cugat.

3-12 anys CURSOS I TALLERS
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Del 29 al 30 de setembre
Al Celler Modernista 
I Entrada gratuïta, places limitades
% educaciomuseu@santcugat.cat / santcugat.cat ! 936759951
#PortadoresSTC2018

FIRA DE LES PORTADOREs
La Fira de setembre, popularment coneguda com a Fira de les Portadores, fou una de les festes més 
importants del Sant Cugat rural. Se celebrava en temps de la verema i la gent tenia la possibilitat de 
comprar-hi totes les eines necessàries per dur-la a terme. Les parades es col·locaven a la plaça de la Fira 
(actual plaça d’Octavià), el poble s’omplia d’olor de raïm i tothom es vestia amb els seus millors vestits. 
Vine a rememorar amb nosaltres el Sant Cugat del vi. Farem festa grossa durant tot un cap de setmana! 

Dissabte 29 de setembre 

10-13 h Fem circs amb taps de suro, taller a càrrec de Can Xic, +3 anys
10-13 h Taller de fanalets, amb Òmnium Cultural Sant Cugat,+5 anys
10-13 h Jocs de sempre, a càrrec de Jocs al Segon, + 3 anys
11 h Contes de la vinya i el vi, a càrrec d’Eva Tataret, +5 anys
18 h Dia de Testes, de Caparrots de Sant Cugat. Inici: pl. d’Octavià 
20 h Anam lèu dançar. Ball folk obert i participatiu amb Joan Codina 

Diumenge 30 de setembre

10-13 h La màgia del raïm, experiment d’alquímia, taller a càrrec de la Cooperativa L’Ortiga, +5 anys
10-13 h Fem most!, taller a càrrec de la Cooperativa L’Ortiga, + 5 anys
10-13 h Circ amb bótes, amb el Circ de les Musaranyes, + 3 anys
17-20 h Demostració de puntes de coixí, amb Les Puntaires del Vallès
17 h Taller artístic: Pintem amb vi, a càrrec de Pou d’Art, + 3 anys
19 h Visita teatralitzada al Celler, a càrrec del Grup Platea. Tast de vi de les vinyes de Can Coll, +8 anys
20 h Ball de bastons, amb els Bastoners de Sant Cugat i l’Escola de Música Tradicional de Sant Cugat 
20.30 h Música a la taverna, amb Carles Belda. Cançons populars dels 

Països Catalans que han acompanyat la cultura del vi.

0-99 anys JOC S I TALLER S

D’octubre a desembre
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
I Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia 
% casalmirasol@santcugat.cat
/ centresculturals.santcugat.cat ! 935892018

ESPAI FAMILIAR DE Mira-sol
Espai de trobada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Xerrades d’acompanyament a la criança:

18 d’octubre, a les 17 h. L’exercici després del part. Claus per estar en forma
15 de novembre, a les 17 h. El plor del nadó (0-1 any)
13 de desembre, a les 17 h. Espai de joc, psicomotricitat i descoberta en família (1-3 anys)

0-3 anys

0-3 anys

NA DÓ

NA DÓ

D’octubre a desembre
Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 19 h
I Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia  
% casinolafloresta@santcugat.cat
/ centresculturals.santcugat.cat ! 935838143

ESPAI FAMILIAR DE LA FLORESTA
Espai de trobada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Xerrades d’acompanyament a la criança: 

24 d’octubre, de 16 a 17 h. Lactància materna. La mare torna a treballar. Elabora un pla per a tu (0-1 any)
21 de novembre, de 16 a 17 h. Introducció a l’alimentació (0-1 any)
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Dissabte 6 d’octubre
10.30 h, 11.15 h i 12 h, sortida des 
del Museu del Monestir
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
% xarxa.monfran@santcugat.cat

Ruta pel barri del 
Monestir i Sant Francesc
Xarxa Monestir Sant Francesc 
i Museu de Sant Cugat

A la Festa del barri fem una visita comentada 
pels indrets amb valor històric, cultural, 
social i artístic dels barris, explicats de forma 
divertida pel gat Rufus i pel pardal Pitus. 

+6 anys VISI TA

Dissabte 6 d’octubre
12 h, Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ santcugat.cat ! 93 675 99 51
% museu@santcugat.cat

Deixeu parlar els 
capitells…, ells 
ho saben tot 
Amb Mira-sol Teatre

Visita teatralitzada per conèixer la història del 
Claustre del Monestir de forma divertida.

+6 anys VISI TA

+7 anys TALLER

Dimarts 2 i 9 d’octubre
17.30 h, Biblioteca de  
Mira-sol Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

El llenguatge de 
les emocions
TeatrART
BIBLIOLAB

Taller d’expressió emocional per aprendre a 
identificar, explicar i expressar les emocions 
per tal de poder-les gestionar millor. 

Dissabte 6 d’octubre
11 h i 12.30 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Explorem 
Amb Sara Fuente

Activitat sensorial i manipulativa, en què els infants po-
dran concentrar-se en les seves sensacions i podran ob-
servar, ordenar i classificar, omplir, buidar i traspassar, 
així com fer petites creacions i construccions efímeres.

3-6 anys TALLER

Dissabte 6 i diumenge 7 d’octubre
D’11 a 18.30 h, Teatre-Auditori Sant Cugat
I De 15 a 25 €
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Festival de Música 
Petits Camaleons
Ramon Mirabet, El Petit de Cal Eril, Jarabe de Palo, Quimi Portet, 
Roba Estesa, Els Catarres, Obeses, entre molts d’altres.

Arriba la setena edició del Festival en què els nens i les nenes són els autèntics protagonistes. Tot està 
pensat i dissenyat per gaudir de la música com no ho han fet mai. Volem que els més petits visquin la 
música de la manera més natural possible, amb totes les comoditats, volums adequats, horaris diürns, 
concerts curts i artistes de gran qualitat. Trieu el vostre camaleó i gaudiu en família d’un dia especial.

0-14 anys MÚSICA



10 11

Dimecres 10 d’octubre
18 i 18.45 h, Biblioteca Mira-sol 
Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal 
recollir el tiquet 2 hores abans de la sessió.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

La lluna, la pruna
Amb Blai Senabre

Animals fascinats amb la lluna, un 
cargol amb mal de panxa, una vaca 
juganera... Animalons i bestioles són els 
protagonistes d’aquestes rondalles i cançons 
adreçades als més menuts de casa.

Dissabte 6 i diumenge 
7 d’octubre
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

Els tres porquets
Cia. Tian Cusidó

La popular rondalla explicada amb titelles de drap i un 
final una mica diferent. El granger Manel ens explica la 
història dels 3 porquets que han deixat la seva granja 
per mirar de començar la seva vida en una nova llar... 
Espectacle elaborat íntegrament amb material reciclat.

Dissabte 13 d’octubre 
11.30 h, Celler Modernista 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ santcugat.cat ! 93 675 99 51
% museu@santcugat.cat

Les olors de la Vinya 
Mitjançant el sentit de l’olfacte, ens 
traslladarem al Sant Cugat de les vinyes 
i del blat de principis del segle XX.

1-4 anys

+3 anys

4-9 anys

TALLER

C ONTE
TI TELLES

Dissabtes 13, 20 i 27 i 
diumenge 14, 21 i 28 d’octubre
Dissabtes 18 h, diumenges 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

La Castanyera
Cia. Tian Cusidó

Una castanyera que viu al mig del bosc va a 
buscar castanyes per a la seva paradeta de 
la ciutat. Prepara  castanyes ben calentes 
perquè tots els nens i nenes del poble 
tinguin castanyes per Tots Sants.

3-9 anys TI TELLES

Divendres 19 d’octubre
11.30 h, Biblioteca Volpelleres 
Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Ralet, ralet! 
contes i jocs
ESPAI NADÓ – SESSIÓ INAUGURAL
Amb Gisela Llimona

L’espai nadó és un espai de trobada per a 
famílies amb nadons de fins a 18 mesos.

Dijous 18 d’octubre
18 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Poesia en moviment
Amb El Bombeto

Jugarem amb el moviment i la llum per muntar 
una història poètica.  
Activitat emmarcada dins del Festival de Poesia.

Cada divendres, d’octubre a desembre
11.30 h, Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

ESPAI NADÓ
Espai de trobada per a famílies amb nadons de fins a 18 mesos.

-18 mesos

-18 mesos

+7 anys

NA DÓ

C ONTE

TALLER



12 13

Dissabte 20 d’octubre
11 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

Cargol treu banya 
“Miranius”
Cia. Pamipipa

“Sol solet”, “Cargol treu banya”, “Les petites 
formiguetes”, “La lluna”… Les cançons dels més 
petits han inspirat aquest espectacle amb al·legories 
de la natura, de personatges, colors i cançons.

Dissabte 20 d’octubre
11 h i 12.30 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Taller de LittleBots 
Amb Smartions

Crearem petits robots amb materials 
bàsics i els farem funcionar. Aprendrem 
conceptes d’electricitat bàsica i tècniques 
de moviment vibratori i de propulsió.

Dissabte 20 d’octubre
D’11.30 a 13.30 h, Centre d’Art Maristany
I Preu entrada: 6 € + 2 € material 
Descomptes: família nombrosa, 
monoparental i T-Jove de l’Ajuntament
/ centresculturals.santcugat.cat ! 931658589

Cianotípies
TALLER DE FOTOGRAFIA SENSE 
CÀMERA PER A FAMÍLIES
A càrrec de CliCme

Endinseu-vos en el món de la fotografia analògica 
i aprecieu el valor dels elements que ens envolten 
a la natura o al nostre entorn, i copseu-los 
en unes imatges úniques i sorprenents. 

Dissabte 20 d’octubre 
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta. Un cop començada 
l’activitat, no es podrà accedir a l’espai.
/ sancugat.cat/biblioteques ! 935892749

Contes clàssics 
d’arreu d’Europa
Amb Joan de Boher

Recull de contes europeus populars, contes 
dels germans Grimm, Perrault i Andersen. Una 
sessió que ens farà reviure les peripècies de les 7 
cabretes, la Blancaneus, La Caputxeta i el llop.

0-3 anys

6-9 anys

+4 anys

4-12 anys

TI TELLES

TALLER

C ONTE

AR T

Dissabte 20 d’octubre 
De les 9.30 a 15.30 h, Zona 
Esportiva de la Floresta
I Assistència gratuïta. Inscripcions a: 
/ planetspain.org

PLANT FOR THE PLANET 
A SANT CUGAT
Amb la Fundació Plant-for-the-planet

Activitats d’educació ambiental per a 50 
nens, nenes i/o joves, amb l’objectiu de 
formar-los en canvi climàtic i ciutadania, 
realitzant a més una plantació responsable.

Dimarts 23 d’octubre
18 h i 18:45 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal 
recollir tiquet 2 hores abans de la sessió.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

A la voreta dels núvols 
Amb la Cia. Patawa

Espectacle sensorial, on viatjarem pel cel en globus, 
veurem arribar el dia, la pluja i la neu, sortirà l’arc de 
Sant Martí i, en arribar la nit, cantarem per fer sortir 
la lluna i encendrem els estels. Música en directe.

Diumenge 21 d’octubre 
12 h,Teatre-Auditori Sant Cugat
I De 14 a 18 €
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Dàmaris Gelabert
NATURALMENT

Una proposta variada que va des de la música 
mediterrània fins al country, passant pel rock, 
la rumba i la bossa nova. Un crit optimista a la 
vida a prop de la natura, aprenent a gaudir dels 
moments i dels regals que ens ofereix. Un concert 
ideal per gaudir de bona música en família.

Divendres 26 d’octubre
17 a 20 h, Casino La Floresta
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ centresculturals.santcugat.cat 

DIVERDIVENDRES
TALLER DE DISFRESSES 
Amb Circulant

Vestuari variat, complements, miralls i catifa 
vermella per al fotoreclam (photocall) i per 
fer-se fotos. Instal·lació amb estètica cuidada 
per gaudir de manera amable, guiada i en 
companyia de l’experiència teatral. 

10-16 anys

1-3 anys +4 anys

1-9 anys
TALLER

TALLERC ONTE

MÚSICA
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Dissabte 27 d’octubre
10 a 13 h, parc de la Pollancreda 
I Activitat gratuïta, cal inscripció a la web 
/ omet.santcugat.cat ! 93 565 70 99

Prepara’t pel cros
Sessió oberta d’entrenaments per conèixer 
millor com funciona el cros del dia 11 de 
novembre. A partir de 1r curs de primària.

Dissabte 27 d’octubre
18 h, Teatre-Auditori Sant Cugat
I De 13 a 15 € / tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Guillem Tell
EL PETIT LICEU

Adaptació trepidant de la companyia La Baldufa per al públic familiar de l’òpera de Rossini. 
Guillem Tell és l’heroi suís que guia el seu poble contra els dominadors austríacs i que 
és obligat a disparar una fletxa a una poma col·locada sobre el cap del seu fill.

Dissabte 27 d’octubre 
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta. Un cop començada 
l’activitat, no es podrà accedir a l’espai. 
/ sancugat.cat/biblioteques ! 935892749

A World of Magic
Amb Kids&US
EN ANGLÈS

Una noia té problemes a l’escola i no hi ha res que 
li surti bé, fins que troba un objecte meravellós en 
una botiga i descobrirà el seu gran talent ocult. 
Potser això mateix també et pot passar a tu! 

+8 anys

+6 anys

ÒPERA

ESPOR T

Dissabte 3 de novembre 
12 h, Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ santcugat.cat ! 93 675 99 51
% museu@santcugat.cat

Deixeu parlar els 
capitells…, ells 
ho saben tot
Amb Mira-sol Teatre

Visita teatralitzada per conèixer la història del 
Claustre del Monestir de forma divertida.

+5 anys VISI TA
+4 anys C ONTE

Dissabte 3 de novembre
11 h i 12.30 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Llums i ombres
Amb Sara Fuente

Juguem amb la llum, els materials translúcids 
i els opacs, els objectes i les seves ombres. 
Investiguem un munt de formes i efectes per crear 
històries i descobrir el món que ens envolta.

2-8 anys TALLER

Dissabte 3 i diumenge 
4 de novembre
Dissabtes 18 h, diumenges 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

La Castanyera
Una castanyera que viu al mig del bosc va a buscar 
castanyes per a la seva paradeta de la ciutat. Prepara  
castanyes ben calentes perquè tots els nens i 
nenes del poble tinguin castanyes per Tots Sants.

3-9 anys TI TELLES

Dissabte 10 de novembre 
11.30 h, Celler Modernista 
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ santcugat.cat ! 93 675 99 51
% museu@santcugat.cat

Els animals del 
món rural
Visita al Celler i taller de construcció 
d’animals amb materials reciclats.

+3 anys TALLER
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TI TELLES

9, 10, 11 de novembre
Can Ninot, Casa de Cultura, Cal Temerari i pl. 1 d’Octubre
/ canninot.cat % info@canninot.cat ! 626598921

III MOSTRA DE  
TITELLES DE SANT CUGAT
Per tercer any consecutiu, celebrem la Mostra de Titelles de Sant Cugat, amb una dotzena 
d’espectacles ben diferents per gaudir durant tres dies de les titelles més sorprenents. 
Ho acompanyarem amb food truks i un mercadet d’artesania al voltant del Monestir. Els 
petits titelles et sorprendran a diferents escenaris del nucli antic de Sant Cugat.

Divendres 9 de novembre
19.30 h, pl. 1 d’Octubre Quina colla!, Cia. Forani teatre

Dissabte 10 de novembre
11 h, Cal temerari Vibubel·la Vivaldi, Cia. Pamipipa
12 h, Can Ninot El gegant sempre té gana, Cia. Binixiflat
13.30 h, pl. 1 d’Octubre El viatge més bonic del món, Cia. Boia Teatre
18 h, Casa de Cultura El flautista d’Hamelin, Cia. Olveira Salcedo
20 h, pl. 1 d’Octubre Ginyol, Cia. Pengim Penjam

Diumenge 11 de novembre
11 h, Cal Temerari  Xino Xano, Cia. Fes-t’ho com Vulguis
12 h, Can Ninot El Soldadet de plom, Cia. Teatre en Miniatura
13.30 h, pl. 1 d’Octubre Una carretada de contes, Cia. Butai
17.30 h, Can Ninot Issun Boshi, Cia. Rondallaire

0-12 anys

Diumenge 11 de novembre
De 8.30 a 14 h, parc de la Pollancreda
I Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia al web o a l’escola
/ omet.santcugat.cat ! 93 565 70 99

20è Cros de Sant Cugat 
Curses per a petits i grans, un dels grans actes 
esportius dins la Ciutat Europea de l’Esport 

+6 anys ESPOR T

Diumenge 11 de novembre 
16 h i 17.30 h, Teatre-Auditori Sant Cugat
I De 8 a 10 €
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Concerts per a nadons
Amb Theater de Spiegel (Bèlgica)

Una jam-session especialment dedicada als més 
petits, dintre d’una escenografia ben particular, on el 
rock-and-roll es troba amb la poesia. Bales, pilotes, 
bols, pells de caixes de tambor, aigua i llum... Aquests 
són alguns dels elements d’aquest viatge sonor i 
visual per gaudir plegats de la música i dels ritmes.

0-3 anys MÚSICA

Dissabte 10 de novembre
12 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal 
recollir el tiquet 2 hores abans de la sessió.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Goldilocks and 
the 3 bears
Amb Helen Doron Sant Cugat

Conte en anglès

1-4 anys C ONTE

Dissabte 10 de novembre, 
18 h, Cafè Auditori (Teatre-Auditori)
I Entrada gratuïta. Recolliu invitació 1 h 
abans / tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Poximus
Amb Magicury

Poximus és un espectacle amb cartes, monedes, 
bitllets i altres elements, que combina efectes molt 
potents amb altres de bellesa plàstica. Un espectacle 
sorprenent i divertit en què els mateixos espectadors 
són els protagonistes. Idoni per a tota la família!

+5 anys C ONTE



18 19

Dijous 15 de novembre
11.30 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Canta per al teu fill
Amb la Cia. Dybwikdans (Noruega)

Una experiència en què pares i fills podran 
cantar i jugar amb els intèrprets Gerd Elin 
Aase i Nils Christian Fossdal. Taller musical.

0-2 anys TALLER

Dimecres 14 de novembre
18 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Cal recollir-la 2 h 
abans. Places limitades. 
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

Els colors de l’arc 
de Sant Martí
Amb Mònica Risi 

Un nen petit, més petit que un gra de mill, anirà en 
busca dels colors màgics de l’Arc de Sant Martí per 
tornar l’alegria al seu poble. Pel camí es troba dife-
rents personatges que li expliquen com fer màgia.

1-4 anys C ONTE

Dissabte 17 de novembre
11 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Taller de líquids i 
reaccions químiques 
Amb Smartions

Experimentarem amb líquids i sòlids comuns que, en 
barrejar-los, produiran efectes sorprenents i emocio-
nants. Jugarem i pintarem amb reaccions químiques, 
descobrirem com generar el corrent elèctric i desco-
brirem conceptes bàsics de la mecànica de fluids.

6-9 anys TALLER

Dissabte 17 de novembre 
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta. Un cop començada 
l’activitat, no es podrà accedir a l’espai.
/ sancugat.cat/biblioteques ! 935892749

Guachimindó, contes 
d’allò millor
Amb Miqui Giménez

Contes tradicionals i d’autor, explicats amb el suport 
de joguines sonores, elements diversos i instruments 
musicals (ogres, óssos, escarbats i persones. 
Tots dins d’un cabàs, a punt de treure el nas!).

+4 anys C ONTE

Dissabte 17 de novembre
De 17.30 a 20 h, Centre d’Art Maristany
I Preu entrada: 7,5 € + 3 € material. Descomptes: famílies nombroses i monoparentals i 
T-Jove de l’Ajuntament / centresculturals.santcugat.cat ! 931658589

Foto llibre
TALLER DE FOTOGRAFIA PER A FAMÍLIES
Amb CliCme

Com narrem històries? Com ho podem fer amb imatges? Fes un foto conte amb els 
teus objectes favorits! Vine, i porta càmera i algun objecte que t’agradi.

4-12 anys AR T

Dissabte 17 de novembre
18 h, Cafè Auditori (Teatre-Auditori)
I Entrada gratuïta. Recolliu invitació 1 h abans
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

GNOMA 
Amb Pea Green Boat

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda 
l’ocell, han construït una casa per viure juntes. 
N’estan molt il·lusionades però a poc a poc 
s’adonen que la convivència no és tan senzilla.

+3 anys TI TELLES

Dilluns 12 de novembre
18 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. 
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

MINI BEATS!
Amb Cia. De Spiegel (Bèlgica)

Taller per a nadons

-4 anys TALLER
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Dissabte 24 de novembre
11 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

El cargol treu 
banya “Miranius”
Amb Cia. Pamipipa

Sol solet, el cargol treu banya, les petites formi-
guetes, la lluna… Les cançons dels més petits 
han inspirat aquest espectacle ple d’al·legories 
de la natura, de personatges, colors i cançons.

Diumenge 25 de novembre 
12 h, Teatre de Mira-sol
I 6 €. Compra d’entrades a:
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Mon pare és un ogre
Amb La Baldufa

Un espectacle que ens parla sobre la mal-
dat dels bons i la bondat dels dolents, el 
càstig, la culpa, la solidaritat, la justícia, el bé 
i el mal. Un viatge al país dels ogres, un cant 
a l’esperança, una història de redempció. 

Dissabte 24 i diumenge 
25 de novembre
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

Els tres porquets
Cia. Tian Cusidó

La popular rondalla explicada amb titelles de drap i un 
final una mica diferent. El granger Manel ens explica la 
història dels 3 porquets que han deixat la seva granja 
per mirar de començar la seva vida en una nova llar. 
Espectacle elaborat íntegrament amb material reciclat.

Dijous 29 de novembre
17.30h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. 
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

Quan els contes 
prenen vida
Qpertin
BIBLIOLAB

Les famílies descobriran els secrets dels 
contes interactius. Un univers de recursos 
per tocar, escoltar i interactuar.

3-8 anys

+8 anys TEATRE

TALLER

0-3 anys TI TELLES 4-9 anys TI TELLES

Dimarts 20 de novembre
18 h, Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal 
recollir tiquet 2 hores abans de la sessió.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Contes d’amics
Amb Ingrid Domingo

Parlem de l’amistat a través de contes ben diferents 
que ens faran veure la importància de compartir 
amb els nostres amics la vida, i de les relacions, de 
vegades estranyes, que es creen amb els amics. 

+4 anys C ONTE

Diumenge 18 de novembre 
10 h i 11.30 h, Teatre de Mira-sol
I 6 €. Compra d’entrades a:
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Concert per a nadons
HITS

Mares, pares i nadons gaudiran d’aquest 
concert descoberta. Els grans hi identificarem 
consagrades cançons que ens transportaran a 
altres èpoques i moments viscuts. Els petits potser 
les sentiran per primera vegada, però de seguida 
detectaran que no es tracta de cançons normals, 
sinó d’un deliciós menú de HITS amb majúscules.

0-3 anys MÚSICA

Divendres 30 de novembre
18 h, Xalet Negre
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Reserves: / centresculturals.santcugat.cat

DIVERDIVENDRES
MESTRE FABRA, CAÇADOR DE PARAULES
Amb Clara Soler

La Carola viu en una casa plena de llibres que amaguen 
coses màgiques i inimaginables. Tota aquesta biblio-
teca és del seu pare, un home ben especial que és tot 
un savi i un gran mestre de les paraules: es diu Pompeu 
Fabra. Durada: 45 minuts. Espectacle de petit format.

Dissabte 1 de desembre 
18 h, Cafè Auditori (Teatre-Auditori)
I Entrada gratuïta. Recolliu invitació 1 h abans
/ tasantcugat.cat ! 93 589 12 68

Presencias
Amb Acheron Delacroix

Un espectacle en el qual es barreja el mentalisme més 
clàssic amb les noves tecnologies, i on s’uneixen ex-
periències d’espiritisme, telepatia, psicokinesi, hipnosi, 
escapisme i fakirisme en un viatge que no deixarà indi-
ferent a ningú. Atreveix-te a sentir noves experiències.

+6 anys
+6 anys

TEATRE
MÀGIA
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Dissabte 1 de desembre
12 h, Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Cal recollir el tiquet 
2 hores abans.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

Where do you live?
A càrrec de Kids and Us School
CONTE EN ANGLÈS

En Mousy és un ratolí que viu al camp, i la Linda 
una ratolineta que viu a la ciutat. Què passarà 
quan en Mousy visiti la Linda a la gran ciutat 
i quan la Linda passi un dia a la granja d’en 
Mousy? Vine a descobrir-ho! Conte en anglès.

Dissabte 1 de desembre
11 h i 12.30 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Volums
Amb Sara Fuente

Us convidem a entrar en el món de la geometria 
a través dels volums, des del qual podrem crear 
i observar les nostres pròpies construccions. 

+1 any

3-8 anys TALLER

C ONTE

Dissabte 1 de desembre 
12 h Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta. Aforament limitat
/ santcugat.cat ! 93 675 99 51
% museu@santcugat.cat

Deixeu parlar els 
capitells…, ells 
ho saben tot 
Amb Mira-sol Teatre

Visita teatralitzada per conèixer la història del 
Claustre del Monestir de forma divertida.

Dissabtes 1, 15 i 22 i 
diumenges 2 i 9 de desembre
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

Un conte de Nadal
Cia. Tian Cusidó

Dos pastorets entremaliats i eixerits han d’ajudar 
a preparar el Nadal i van al bosc a buscar el tió 
per tal que tota la canalla del poble tingui els 
seus regalets... Repassem tradicions catalanes i 
cançons per acostar l’esperit nadalenc als infants.

Dissabte 1 de desembre
11 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

Poesia a la Masia
Cia. Pamipipa

Titelles, ritmes, música i cançons per gaudir de la 
veu i les paraules recitades i cantades. Un recital 
poètic especialment pensat per als més menuts.

Diumenge 2 de desembre 
12 h, Teatre-Auditori Sant Cugat
I 10 a 12 € / tasantcugat.cat ! 935891268

Viatge al Centre 
de la terra
Amb Roseland Musical i Fran Aleu

Innovador i d’una forta càrrega visual, l’espectacle 
s’inspira en una de les obres més cèlebres de Jules 
Verne. Tres disciplines (contemporània, clàssica i 
break dance), i tres ballarins que interactuen amb 
personatges virtuals i imatges en moviment.

+5 anys

3-9 anys +5 anys

0-3 anys

VISI TA

DANSA

TI TELLES

TI TELLES

Dissabte 8 de desembre 
11.30 h Museu del Monestir 
I Entrada gratuïta. Aforament limitat
/ santcugat.cat ! 93 675 99 51 % museu@santcugat.cat

El gall de ferro que un cop va cantar
Coneixes la història del gall més famós de la ciutat? Nosaltres te l’explicarem!

+3 anys TALLER
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Dimecres 12 de desembre
18 i 18.45 h, Biblioteca Mira-sol  
Marta Pessarrodona
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal 
recollir tiquet 2 hores abans de la sessió.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657097

Animals de tots colors
Amb Clara Gavaldà

Veniu a escoltar i a gaudir d’aquests contes i 
cançons amb una pila d’animals i moltes coses per 
descobrir: un elefant que es balancejava, un coco-
dril molt hàbil i tres aneguets que es volen banyar.

Dissabte 8 i diumenges 
16 i 23 de desembre
Dissabte, 18 h; diumenge, 12 h, Can Ninot
I 7,5 €. Reserves a info@canninot.cat 
i 1 h abans al teatre / canninot.cat 

Els tres porquets 
i la caputxeta 
celebren el Nadal
Cia. Tian Cusidó

El Llop Joanot està trist. Ningú no vol celebrar el Nadal 
amb ell, ja que sempre espanta la gent i se la vol 
menjar. Ell ha decidit canviar, però ningú no se’l creu.

Divendres 14 de desembre 
18 h, Casal Mira-sol
I Entrada gratuïta. Aorament limitat. 
Reserves:
/ centresculturals.santcugat.cat

DIVERDIVENDRES
EL LLIBRE ANIMAT I DIBUIXAR AMB LLUM

El Llibre Animat permet experimentar la imatge 
fixa i en moviment, tot realitzant un senzill llibre 
d’animació fet de fotografies consecutives. En passar 
les pàgines, veiem les fotografies en moviment. 
Dibuixar amb Llum permet que els nens i les nenes 
descobreixin la llum i el color a través del moviment 
i del traç, amb feixos lluminosos. Durada: 45 minuts. 

1-4 anys

+6 anys

4-9 anys

TALLER

C ONTE

TI TELLES

Dissabte 15 de desembre 
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta. Un cop començada 
l’activitat, no es podrà accedir a l’espai. 
/ sancugat.cat/biblioteques ! 935892749

Bèsties, bestioles 
i bestioletes
Amb Gemma Garcia  

Bèsties una mica entremaliades, bestioles 
especials i bestioletes de cor gegant, totes 
elles amb moltes ganes de fer amics.

Diumenge 16 de desembre
D’11 a 13 h, plaça d’en Coll
I Entrada gratuïta

Decorem la plaça
A càrrec de la Xarxa Monestir 
Sant Francesc

Taller de manualitats per guarnir la plaça i 
deixar-la maca. La plaça d’en Coll és el cor 
del barri, per això us convidem a gaudir d’un 
matí de treballs manuals i a deixar les vostres 
obres d’art a la plaça perquè llueixin.

Dissabte 15 de desembre
11 h i 12.30 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Taller de construcció 
Amb Smartions

Crearem tot tipus d’artefactes per aplicar els con-
ceptes d’enginyeria, utilitzant materials quotidians. 

Diumenge 16 de desembre
D’11 a 13 h, plaça d’en Coll
I Entrada gratuïta

Caga Tió i xocolatada
A càrrec de la Xarxa Monestir 
Sant Francesc

Com cada any el Tió visita diferents llocs de la 
ciutat i enguany ens han avisat que vindrà a 
la plaça d’en Coll. Com que s’ha alimentat de 
fruita i galetes, esperem que cagui llaminadures, 
torrons i obsequis per als més petits. 

+4 anys

6-12 anys

+3 anys

6-9 anys

C ONTE
TRA DIC IONS

TALLER

TALLER
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fembarri!
Dissabte 13 de maig – 11 h, Jardins de Sant Francesc

> Música en viu, mercat, Jocs... No hi pots faltar!

Jornada 

(cc) Cyrielle Marlet

Dimarts 18 de desembre
18 h i 18.45 h, Biblioteca 
Volpelleres Miquel Batllori
I Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal 
recollir tiquet 2 hores abans de la sessió.
/ santcugat.cat/biblioteques ! 935657077

Animals de tots 
els colors?
Amb Clara Gavaldà

Veniu a gaudir d’aquests contes i cançons: un 
elefant que es balancejava, un cocodril molt 
hàbil i 3 aneguets que es volen banyar. Una bona 
manera d’iniciar els més petits en l’hora del conte.

1-3 anys C ONTE
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Dimecres 19 i diumenge 
23 de desembre
19 h, Teatre de Mira-sol
I Entrada gratuïta, aforament limitat. 
Reserves: / centresculturals.santcugat.cat

ELS PASTORETS
Amb Mira-sol Teatre 

Enguany, celebrem els 25 anys de Els Pastorets de 
Mira-sol. Ens fa molta il·lusió que any rere any, nens 
i nenes de tot Sant Cugat, participin en el que ja 
s’ha convertit en una tradició ben arrelada al barri!

Dimarts 18 de desembre
17.30 i 18.30 h, Residència Sant Cugat 
I Entrada gratuïta

Pessebre vivent 
intergeneracional 
i xocolatada
L’estel que guia els Reis d’Orient passarà per la 
Residència Sant Cugat, i aquesta es convertirà 
en el particular pessebre del barri, on grans 
(els avis i àvies de la residència) i petits 
recrearan la història del naixement de Jesús.

Dissabte 22 de desembre
12 h, Biblioteca Central Gabriel Ferrater
I Entrada gratuïta, un cop començada l’activitat no es podrà accedir a l’espai
/ sancugat.cat/biblioteques ! 935892749

Kissu
Amb Centre de Titelles de Lleida

Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l’entorn és una aventura que el porta a allunyar-se del seu 
cau i de la seva mare, fins a perdre’s i anar a raure al món dels homes... Hora del conte especial Nadal.

+4 anys

+4 anys

4-9 anys

C ONTE

TRA DIC IONS

TRA DIC IONS

(cc) F. W.

Del 22 de desembre al 7 de gener 
Museu del Monestir i Celler Modernista
I Entrada gratuïta, aforament limitat
/ Tota la programació a santcugat.cat ! 93 675 99 51

Nadal als Museus
Programació familiar en temps de lleure per descobrir la història de la teva ciutat!

0-12 anys JOC S I TALLER S

Dissabte 22 de desembre
De 17.30 a 19 h, Centre d’Art Maristany
I Preu entrada: 4,5 € + 2,5 € material 
Descomptes: famílies nombroses i 
monoparentals i T-Jove de l’Ajuntament
/ centresculturals.santcugat.cat ! 931658589

Dibuixem amb llum i 
vestim-nos d’art!
TALLER DE FOTOGRAFIA PER A FAMÍLIES

Projectarem imatges d’obres d’art (pintures, 
escultures, gravats), mentre els nens i nenes, 
pares i mares les intervenen pintant-les amb llum.

Dijous 27 de desembre
D’11 a 13 h, pl. Centre Social i 
Sanitari de La Floresta
I Activitat gratuïta, accés lliure 
/ santcugat.cat ! 93 565 70 99

Fes Plaça per Nadal 
a la Floresta!
Matinal d’activitats físiques, esportives i 
lúdiques per cloure l’any de Sant Cugat 
com a Ciutat Europea de l’Esport.

4-12 anys AR T

3-12 anys ESPOR T
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Divendres 28 de desembre
D’11 a 13 h, pl. de la Creu d’en Blau
I Activitat gratuïta, accés lliure 
/ santcugat.cat ! 93 565 70 99

Fes Plaça per Nadal 
a Les Planes!
Matinal d’activitats físiques, esportives i 
lúdiques per cloure l’any de Sant Cugat 
com a Ciutat Europea de l’Esport.

Dissabte 29 de desembre
D’11 a 13 h, pl. del Coll
I Activitat gratuïta, accés lliure 
/ santcugat.cat ! 93 565 70 99

Fes Plaça per Nadal al 
barri de Sant Francesc!
Matinal d’activitats físiques, esportives i 
lúdiques per cloure l’any de Sant Cugat 
com a Ciutat Europea de l’Esport.

3-12 anys ESPOR T 3-12 anys ESPOR T

BIBLIOTECA CENTRAL GABRIEL FERRATER
Octubre ds. 20 Contes clàssics d'arreu d'Europa 12 h p. 11
Octubre ds. 27 A World of Magic 12 h p. 13
Novembre ds. 17 Guachimindó, contes d'allò millor 12 h p. 17
Desembre ds. 15 Bèsties, bestioles i bestioletes 12 h p. 23
Desembre ds. 22 Kissu 12 h p. 24

BIBLIOTECA MIRA-SOL MARTA PESSARRODONA
Octubre dm. 2 i 9 El llenguatge de les emocions 17.30 h p. 7
Octubre dc. 10 La lluna, la pruna 18/18.45 h p. 9
Novembre dll. 12 Mini Beats! 18 h p. 16
Novembre dc. 14 Els colors de l’Arc de Sant Martí 18 h p. 17
Novembre dj. 29 Quan els contes prenen vida 18 h p. 19
Desembre ds. 1 Where do you live? 12 h p. 20
Desembre dc. 12 Animals de tots colors 18/18.45 h p. 22

BIBLIOTECA VOLPELLERES MIQUEL BATLLORI
Octubre ds. 6 Explorem 11/12.30 h p. 7
Octubre dj. 18 Poesia en moviment 18 h p. 10
Octubre dv. 19 Ralet! Ralet! 11.30 h p. 10
Oct./nov./des. dv. 19 Espai Nadó 11.30 h p. 10
Octubre ds. 20 Taller de littleBots 11/12.30 h p. 11
Octubre dm. 23 A la voreta dels núvols 18/18.45 h p. 12
Novembre ds. 3 Llums i ombres 11/12.30  h p. 14
Novembre ds. 10 Goldilocks and the 3 Bears 12 h p. 14
Novembre dj. 15 Canta per al teu fill 11.30 h p. 17
Novembre ds. 17 Líquids i reaccions químiques 11/12.30 h p. 17
Novembre dm. 20 Contes d'amics 18 h p. 18
Desembre ds. 1 Volums 11/12.30 h p. 20
Desembre ds. 15 Taller de construcció 11/12.30 h p. 23
Desembre dm. 18 Animals de tots els colors? 18/18.45 h p. 24

MUSEU DEL MONESTIR
Octubre ds. 6 Ruta pel barri del Monestir 10.30/11.30/12 p. 7
Octubre ds. 6 Deixeu parlar els capitells… 12 h p. 7
Novembre ds. 3 Deixeu parlar els capitells… 12 h p. 13
Desembre ds. 1 Deixeu parlar els capitells… 12 h p. 21
Desembre ds. 8 El gall de ferro que un cop va cantar 11.30 h p. 22
Des./gen.  Nadal als Museus  p. 25

Agenda per espaisDel 27 de desembre al 4 de gener
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h, parc Ramon Barnils
/ Tota la programació a santcugat.cat

NADAL A L’ENVELAT
Programació d’oci i cultura per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies durant les Festes de Nadal.

0-12 anys ESPECTACLES I ACTIVI TATS



30 31

CELLER MODERNISTA
Setembre ds. 29 i dg. 30 Fira de les portadores 10-13 h p. 5
Octubre ds. 13 Les olors de la vinya 11.30 h p. 9
Novembre ds. 10 Els animals del món rural 11.30 h p.16

TEATRE AUDITORI
Octubre ds. 6 i dg. 7 Festival Petits Camaleons 11-18.30 h p. 8
Octubre dg. 21 Naturalment, amb Dàmaris Gelabert 12 h p. 12
Octubre ds. 27 Guillem Tell, amb Petit Liceu 18 h p. 13
Novembre dg. 11 Concerts per a nadons 16/17.30 h p. 16
Desembre dg. 2 Viatge al centre de la Terra 12 h p. 21

CAFÈ AUDITORI
Novembre ds. 10 Poximus 18 h p. 14
Novembre ds. 17 Gnoma 18 h p. 18
Desembre ds. 1 Presencias 18 h p. 20

TEATRE DE MIRA-SOL
Novembre dg. 18 Hits, concert per a nadons 10/11.30 h p. 18
Novembre dg. 25 Mon pare és un ogre 12 h p. 19
Desembre dc. 19 i dg. 23 Els pastorets 19 h p. 24

CENTRE D’ART MARISTANY
Setembre dv. 28 Dibuixem en l'espai. Diverdivendres 18 h p. 4
Octubre ds. 20 Cianotípies. Taller de fotografia 11.30 h p. 11
Novembre ds. 17 Foto llibre. Taller de fotografies 17.30 h p. 18

CAN NINOT
Setembre ds. 22/dg. 23 Pinotxo 12/18 h p. 4
Setembre ds. 29/dg. 30 La caputxeta vermella 12/18 h p. 6
Octubre ds. 6/dg. 7 Els tres porquets 12/18 h p. 9
Octubre ds. 13/20/27 La castanyera 18 h p. 9
Octubre dg. 14/21/28 La castanyera 12/18 h p. 9
Octubre ds. 20 Cargol treu banya 11 h p. 11
Novembre ds. 3 dg. 4 La castanyera 12/18 h p. 14
Novembre dv. 9/dg. 11 Festival de titelles 11-19.30 h p. 15
Novembre ds. 24 Cargol treu banya 11 h p. 19
Novembre ds. 24/dg. 25 Els tres porquets 12/18 h p. 19
Desembre ds. 11 Poesia a la Masia 11 h p. 21
Desembre ds. 1/15/ 22 Un conte de Nadal 18 h p. 21
Desembre dg. 2/ 9 Un conte de Nadal 18 h p. 21
Desembre ds. 8 dg. 16/23 Els tres porquets i la Caputxeta 12 h p. 22

PARCS I PLACES
Setembre ds. 22 Gimcana jocs cooperatius en família 11 h p. 4
Setembre dg. 23 Pedalada popular 11 h p. 4
Octubre ds. 20 Plant for the Planet a Sant Cugat 9.30-15.30 h p. 12
Octubre ds. 27 Prepara't per al cros 10-13 h p. 13
Novembre 9, 10, 11 Festival de titelles 11-19.30 h p. 15
Novembre dg. 11 20è cros de Sant Cugat 8.30-14 h p. 16
Desembre dg. 16 Decorem la plaça 11-13 h p. 23
Desembre dg. 16 Caga tió i xocolatada 17 h p. 23
Desembre dm. 18 Pessebre vivent intergeneracional 17.30/18.30 h p. 24
Desembre Des./gen. Nadal a l'Envelat 11-19.30 h p. 25
Desembre dj. 27 Fes plaça per Nadal a La Floresta 11-13.30 h p. 26
Desembre dv. 28 Fes plaça per Nadal a Les Planes 11-13.30 h p. 26
Desembre ds. 29 Fes plaça per Nadal a Sant Francesc 11-13 h p. 26

CASAL DE MIRA-SOL
Oct./des. dll./dx./dv. Espai familiar de Mira-sol 10-13/16-19 h p. 6
Oct./des.  Cursos i tallers  p. 6
Desembre dv. 14 Diverdivendres 18 h p. 22

CASINO DE LA FLORESTA  
Oct./des.  Cursos i tallers  p. 6
Oct./des. dll./dx./dv. Espai familiar de La Floresta 10-13/16-19 h p. 6
Octubre dv. 26 Taller de difresses. Diverdivendres 17 h p. 12

XALET NEGRE  
Novembre dv. 30 Mestre Fabra, caçador de paraules 18 h p. 20

CASAL DE LES PLANES
Oct./des.  Cursos i tallers  p. 6

CASAL DE TORREBLANCA
Oct./des.  Cursos i tallers  p. 6



Amb la col·laboració de:

santcugat.cat/puça
ó Núm. 2 P Setembre, octubre, novembre i desembre de 2018
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