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Una nova manera  
de gaudir de la natura

NATURA LOCAL
Promoció del patrimoni natural 
Gratuïta
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Passejades pels  
parcs i jardins.  
Els indrets verds  
de la ciutat

SANT CUGAT

 Dates:  
3, 10, 17 i 24 d’octubre

 Sortida:  
11 h des del punt indicat a cada visita

 Durada:  
1 h 30 minuts

 Preu:  
5 €/persona 
(menors de 7 anys, gratuït)

Visites en català



Visita el parc del Torrent 
de Ferrussons i el parc del 
Pont de Can Vernet
La natura del torrent s’endinsa 
dins la ciutat. Hi caminarem per 
conèixer el gran valor natural i 
el testimoni de com era l’entorn 
abans. Hi descobrirem la 
biodiversitat i sentirem els ocells 
que han triat viure-hi. Caminarem 
entre pollancres, pins i roures, i 
travessarem ponts i rieres. Per 
uns moments, oblidarem que 
som enmig d’una ciutat. 

Dissabte 3 d’octubre a les 11 h

 Plaça Barcelona

Gaudiu dels parcs 
de Sant Cugat amb 
els cinc sentits

Sant Cugat és una ciutat amb fascinants espais verds 
que són un regal per als nostres sentits. Passejant per 
aquests parcs, ens endinsarem en veritables refugis 
naturals que proporcionen oxigen a la ciutat i abric a 
algunes espècies d’animals.

Visita del modernisme 
entre arbres singulars
Coneix les cases modernistes 
i noucentistes que s’amaguen 
entre alguns dels carrers o places 
de Sant Cugat. Embarca’t en un 
viatge per conèixer les cases dels 
primers estiuejants a l’avinguda 
de Gràcia, com vivien i com era en 
aquell moment la ciutat. Admirant 
l’arquitectura que ens van deixar 
i gaudint d’alguns exemplars 
magnífics d’arbres, descobrirem 
la ciutat amb uns altres ulls.

Visita els jardins  
del Monestir i el parc de 
l’Arborètum-passeig 
Antoni Gaudí
Els jardins del Monestir, el parc 
de l’Arborètum i el passeig 
d’Antoni Gaudí formen part de 
la nostra vida. Passejarem entre 
arbres imponents que no deixen a 
ningú indiferent: els colors de les 
fulles, les ombres majestuoses o 
la quantitat d’ocells que hi viuen, 
ajuden a entendre la importància 
que la natura té a les ciutats. 

Visita el parc Central  
i el parc del Turó de  
Can Mates
Vine a conèixer el parc urbà més 
gran de Catalunya! Descobreix 
un espai immens per passejar i 
estar en contacte amb la natura. 
Podràs percebre un trosset del 
passat de Sant Cugat i aprendre 
curiositats de la biodiversitat que 
amaga el parc! 

Dissabte 10 d’octubre a les 11 h

 Parc del Torrent de Ferrussons 
(avinguda de Can Magí)

Dissabte 17 d’octubre a les 11 h

 Masia de Can Revella

Dissabte 24 d’octubre a les 11 h

 Plaça d’Octavià


