•

EL MUSEU DE SANT CUGAT vol promoure la recerca, la
conservació i la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de
Sant Cugat, des d'un punt de vista molt obert. El museu consta de
diferents seus, que actualment són el monestir i la Casa Aymat. El
monestir, totalment rehabilitat, és la seu central i més emblemàtica
del Museu. Disposarà d'un conjunt d'instal·lacions com sala
d'exposicions temporals, auditori, aules taller per a les activitats
pedagògiques i un espai reservat per a les col·leccions.

•

La Casa Aymat conté habitualment la col·lecció de tapís
contemporani català realitzat a l'antiga manufactura del mateix nom
que la seu. També disposa d'una sala d'exposicions temporals per
acollir art contemporani.

•

Altres seus pendents de rehabilitació i museïtzació són el Celler
modernista de Cèsar Martinell, on una exposició permanent
explicarà el pas d'una vila agrícola a una ciutat de serveis; la vila
romana de Can Cabassa, important centre d'explotació agrícola,
ocupat entre segle I aC fins al segle VII dC.

•

El Museu de Sant Cugat va obrir el 23 d’abril del 2003.

•

En la celebració del seu cinquè aniversari, el Museu proposa les següents
activitats gratuïtes

DIUMENGE 27 D’ABRIL: JORNADA DE PORTES OBERTES
A les 11h
Vine a l’Scriptorium del Museu!
Taller d’escriptura medieval a la llotgeta del Monestir
Cal fer reserva prèvia trucant al Museu, al 93.589.63.66
Durada: 1 hora
A les 12h
Visita general guiada a l’exposició permanent
Durada:1:30 hores
Cal fer reserva prèvia trucant al Museu, al 93.589.63.66
a/e educaciomuseu@santcugat.cat

Valoració/Balanç dels 5 anys

seguiment museu per anys
any
2003
2004
2005
2006
2007

monestir casa aymat
31684
2116
34374
2140
22090
1267
20199
1150
25370
2018

TOTAL DE VISITANTS

total
33800
36514
23357
21349
27388

142.408

Procedència del públic
BCN
àrea
CAT ESP
ST.CUGAT
metrop
ANY
olitana
2003
2004
3925
2418
688 356
2005
7249
6955 2037 723
2006
6311
5777 2425 614
2007
11488
3672 5768 832

ESTRANGERS
FR
366
697
507
1238

ANG
160
294
197
344

ALEM
104
257
273
480

IT
69
181
127
151

CAST ALTRES

124

298
711
487
686

NS/NC
33800
28130
4253
4631
2605

TOTAL
33800
36514
23357
21349
27388

seguiment exposicions museu per anys
any
2003
2004
2005
2006
2007

temporal
monestir
3194
4860
1122
612

temporal casa aymat
1937
533
866
1937

permanent permanent
monestir
casa aymat
31684
2116
31180
203
17230
734
19077
284
24758
81

total
33800
36514
23357
21349
27388

DESPRÉS DE CINC ANYS D’EXISTÈNCIA
•

És el 5è Museu més visitat de la Xarxa de Museus Locals de la província
de Barcelona (darrere de Capellades, Cercs, Gavà i Sitges)

•

Per davant de Terrassa, Sabadell o Rubí: és el més visitat de la comarca

•

Del 2006 al 2007 ha tingut un creixement de públic del 25 %

•

Ocupa l’onzena posició pel que fa a visites escolars de tots els museus de
la Xarxa (el 21,3% del públic total)

En aquest cinc anys hem fet:

EXPOSICIONS REALITZADES
2003
1.
Saló Europeu de Joves Creadors
2.
Jaume Muxart. Big Bang
3.
Marian Vayreda y Vila 1853 – 1903. Exposició antològica
2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viatge a una guerra. George Orwell a Catalunya i el Front d’Aragó
Mostra col·lectiva d’artistes santcugatencs en homenatge a Grau-Garriga
XIV Biennal Mostra d’Art Contemporani Català
Grau-Garriga. Obra recent
Mercè Rodoreda. Una poètica de la memòria
Kim Manresa. Santcugatencs també

2005
1. Grau-Garriga. Etapa Santcugatenca
2. Els tres tombs a Sant Cugat (1940-1950)
3. L’aplec de Sant Medir (1948-1953)
4. Sopa de Llibres
5. 25 anys d’Escola d’Art Municipal
6. De Miró a Clavé. Paraula i forma en l’art contemporani
7. El Paga-li, Joan (1943-1953)
8. XIX Premi BMW de Pintura
9. Dona Atlas. Conflicte a Colòmbia. (Colita)
10. Teresa Farrés
11. Dues escriptores, dues catalanes. Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig
12. Coincidències insòlites. L'assassinat de l’abat Biure a mans de Berenguer de Saltells
13. Iconografia Bizantina. Icones del s. XVII al XX
14. Perquè vull...tantes coses voldria. Guillem d’Efak / Ovidi Montllor
15. Els ex-libris i els llibres
16. Pedres del Monestir. Fotografies Mané Espinosa

2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le Maroc de Lluís Ribas
X Experiència fotogràfica internacional dels monuments
Pep Blanes. 75 anys. Dibuixos
Santi Moix. De dins a fora.
XV Biennal d’Art Contemporani Català
3 Biennal d’Arquitectura del Vallès
Aurora. Temps de República (1931 – 1939)
Simfonia (instal·lació poètica)
Pere Formiguera. Revisions 1974 – 2006

2007

1. Tomàs Aymat. L’artista. La manufactura
2. Viatgers al tren! 90 anys de ferrocarril a Sant Cugat
3. Pep Blanes. Dos Claustres. Catedral de Girona. Monestir de Sant
Cugat
4. Els cartells de Ramon Casas
5. Premi de pintura petit format Autocugat
6. Ramon Barnils
7. Els Colors de la Paraula
8. Els Maies. Col. Perez Rosales
2008

1.
2.
3.
4.

25 anys de treball a Sant Medir
Josep M. Brull
Arranz-Bravo 2008
XVI Biennal d’Art Contemporani Català

PUBLICACIONS EDITADES
Història de Sant Cugat
Autors: Antoni Bardavio, Pere Lluís Artigues, Marina Miquel, Domènec Miquel,
Jordi Cases
Museu de Sant Cugat i Cossetània Edicions, 2006.
Tresors de Sant Cugat
Autors: Text, Xavier Escura i Dalmau. Fotografia, Mané Espinosa.
Ajuntament de Sant Cugat, 2007
Catàlegs de les exposicions
El Museu publica un catàleg de totes les exposicions que s’hi han fet.

COL·LABORACIÓ EN D’ALTRES EDICIONS:
Llegendes de Sant Cugat del Vallès
Autor: Rogeli Pedró i Fontanet
Cossetània Edicions, 2005

Les sagues de Sant Cugat
Autor: Daniel Romaní
Cossetània Edicions, 2007

Servei d’Educació
Les activitats educatives del museu ofereixen un ampli ventall de possibilitats
per a tots els nivells educatius, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat,
Universitat i Cicles Formatius. Tota l’oferta és recollida anualment en un
Programa de Serveis i Activitats Escolars (PSIAE)
Realitzem també nombroses visites guiades generals per a públics d'Escoles
d'Adults i Centres Cívics per a la Gent Gran.

A més el Museu ha endegat propostes específiques per al temps de lleure,
amb l' "Estiu al Museu" i el "Nadal al Museu".

Ambdues propostes inclouen jocs de pistes, visites teatralitzades per a tota la
família, contes per a infants i per a adults, visites guiades comentades a les
exposicions temporals, visites itineraris de descoberta de l'entorn

Activitats del Servei Educació
Visites guiades generals (d'una a 2 hores, segons nivell primària o secundària)
Visites amb taller didàctic de complement
Visites/itineraris per la vila de Sant Cugat
Amb aquestes activitats es pretén donar a conèixer el conjunt monàstic des de la
seva fundació, el procés de construcció i la vida monàstica que s'hi duia a
terme, així com la coneixença de l'entorn mateix del monesir, la vila, la qual
va anar consolidant-se a redós d'aquest conjunt.
Per altra banda, oferim també activitats destinades a conèixer la Casa Aymat,
subseu del museu, des d'organització i funcionament de l'antiga manufactura,
des d'una perspectiva més de caire social, fins a l'acostament a l'obra
artística mitjançant els exemplars que hi són exposats de l'Escola Catalana
del Tapís, des d'una perspectiva més artística, creativa i/o contemplativa.

Activitats més sol·licitades dins el PSIAE:
"D'oblat a monjo, una vida al monestir" (Primària)
"De vita comunitatis" (Secundària).
La visita general guiada es realitza amb un dossier didàctic de suport
(el personal docent disposa d'un específic amb els continguts bàsics
a tractar) i té una durada aproximada d'una hora i mitja, en la qual
es visiten les sales del museu des de la perspectiva de la vida dels
monjos (com vivien, quins espais ocupaven,...), fent èmfasi especial
en l'espai recentment inaugurat i dedicat a la comprensió de la
Regla de Sant Benet i al modus vivendi de la comunitat.

GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC
El Museu participa en els procediments de gestió urbanística que
afecten elements del patrimoni arquitectònic, artístic, històric i
arqueològic de Sant Cugat.

L’objectiu és preservar els valors patrimonials de la ciutat i del
municipi, a través del foment de la recerca al seu entorn, el
respecte als seus valors en els projectes urbanístics i d’obra, i
la difusió entre els ciutadans

Aquesta tasca es vertebra alhora amb el treball de difusió mitjançant accions
diferents:

•

Implantació de plaques amb informació sobre els elements d’interès

•

Col·laboració amb l'Oficina de Turisme per a la realització d'itineraris
patrimonials, etc.

GESTIÓ ARQUEOLÒGICA
•

s’han dut a terme al municipi 53 intervencions arqueològiques
preventives, vinculades a obres urbanístiques dutes a termes
majoritàriament per promotors privats.

•

Per col·laborar en la despesa que aquestes intervencions els
suposa, l’Ajuntament ha establert una línia de subvencions que
s’articula des del Museu.

•

Els resultats d’aquestes intervencions ha estat variable, però en
conjunt aporten informació valuosa per conèixer l’evolució
històrica de Sant Cugat, i han permès recuperar objectes
arqueològics d’interès que passaran a formar part del fons del
museu.

ALGUNS RESULTATS de les
INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
•

A Can Fatjó dels Aurons: Descoberta d’assentaments més antics al
municipi, amb enterraments i altres vestigis de diferents moments entre el
neolític i l’edat del bronze (és a dir, entre 5000-3500 aC i 1800-1100 aC).

•

Restes d’època romana i tardo antiga i medieval en llocs com Can Bellet,
Ca n’Ametller o també Can Fatjó.

•

Dins els límits de l’antiga vila de Sant Cugat, s’han produït també
descobertes d’interès: cementiri dels segles XV-XVI que existia a tocar de
l’antic hospital del monestir.

•

El tipus de troballa més freqüent a la vila és el cup del segle XIX, el
característic dipòsit de rajol vidriat del que totes les cases pageses
disposaven per a l’elaboració del vi durant el període de forta expansió del
conreu de la vinya.

PROJECTES DE FUTUR

•

Finalització del projecte museogràfic del claustre del Monestir:
Sales “Un gran senyoriu monàstic”, “De l’abadia a la Cort” i “D’un
monestir amb vila a una vila amb monestir”.

•

Consolidació i ampliació de l’oferta educativa, amb la
incorporació progressiva d’activitats i incorporació d’activitats
adreçades a alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

•

Desenvolupament de projectes de dinamització del patrimoni
cultural conjuntament amb entitats socioculturals santcugatenques

•

Establiment d’una línia de publicacions monogràfiques sobre
temes d’història local en col·laboració amb el Grup d’Estudis Locals.

•

Rellançament del projecte museològic i museogràfic de la Casa
Aymat com a Museu del Tapís Contemporani.

•

Establiment de noves fases del projecte de senyalització del
patrimoni arquitectònic santcugatenc

1. Nombre de visitants
2. Consultes més realitzades
3. Reptes/línies de futur

En la celebració del seu cinquè aniversari,
l’Oficina de Turisme proposa les següents
activitats gratuïtes:

DISSABTE 26 D’ABRIL
A les 11 h, El Modernisme i més
Us proposem una passejada per admirar una immensa quantitat de riqueses
arquitectòniques. A més dels edificis residencials, en coneixerem d’altres
d’industrials com fàbriques, botigues i cellers.
A les 21:30 h, De Nit al Monestir
Us convidem a gaudir d’una fantàstica i inèdita visió nocturna del conjunt del
Monestir: l’església i el claustre sota els estels acompanyat d’un tast de
flaó, un pastisset que menjaven els monjos benedictins en ocasions
especials.
Sortida de les visites des de l’Oficina de Turisme
reserva prèvia a l'oficina de turisme 93 675 99 52
a/e turisme@santcugat.cat
Places limitades

Nombre d’usuaris de l’Oficina

Presencials
2003
2004
2005
2006
2007

Punt informatiu % Santcugatencs Foranis
8524
7005
6857
7015
7252
36653

954*
3008
3962

57,19% 42,81%
58,87% 41,13%
53,89% 46,11%
56,65% 43,35%

*punt informatiu a partir del 09/06

Tipologia de consultes

2003
Museu
Opuscles de Sant Cugat
Senderisme Collserola
Bici Collserola
Visites guiades
Plànol
Info altres municipis
Producte marxandatge
Agenda

2004
Museu
Activitats Culturals
Senderisme Collserola
Bici Collserola
Visites guiades
Plànol
Info altres municipis
Venda d’entrades
Transports
Recorregut lliure

2005
Plànol
Opuscles de Sant Cugat
Museu
Visites guiades
Carrerer
Producte marxandatge
Espectacles
Transports
Venda d’entrades
Agenda
Senderisme
Inf. altres municipis
Recorregut lliure

2006
Plànol
Opuscles de Sant Cugat
Venda d’entrades
Visites guiades
Museu
Carrerer
Agenda
Producte marxandatge
Recorregut lliure
Transports
Senderisme
Espectacles
Inf. altres municipis

2007
Plànol
Opuscles de Sant Cugat
Senderisme
Carrerer
Venda d’entrades
Museu
Visites guiades
Transports
Espectacles
Recorregut lliure
Agenda
Producte marxandatge
Restaurants

Serveis de l’Oficina de Turisme
Informació i assessorament
Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat de manera immediata,
tant telefònicament com presencial o via web.
Oferir un punt de referència sobre qualsevol informació o activitat turística dels
diferents pobles o ciutats de Catalunya.
Gestió de reserves de les visites turístiques

Organització d’activitats
Programar anualment una campanya de rutes turístiques per la ciutat .
Organitzar rutes turístiques “a mida” d’acord amb els suggeriments o propostes
de qui ens ho sol·liciti.
Oferir un servei de guies turístics, adaptable i amb capacitat de resposta.

Edició de publicacions
El Servei de Turisme edita periòdicament publicacions turístiques de la ciutat,
tant bàsiques com específiques, per tal de recolzar la tasca d’informació
turística.

Venda de productes promocionals de la ciutat
Punt de venda de productes exclusius que identifiquen i donen a conèixer els
elements, els edificis, l’art i, en definitiva, els signes d’identitat de la nostra
ciutat.

Punt de venda d’entrades
Oficina com a referència de les activitats al Claustre. Punt de venda
d’entrades: Festival de Música, Setembre al Claustre, Pedra i Sang, Nit de
l’Art.

Resum de les accions realitzades
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Producció del plànol turístic en 4 idiomes
Cuina dels Monjos: creació de la ruta gastronòmica
Oferta permanent de les visites guiades
Difusió de les passejades del Club Muntanyenc
Posada en marxa del punt informatiu (informació 24 hores)
Projecte del camí dels Monjos: recuperació del camí, projecte de
senyalització i producció del plànol guia, Cuina dels Monjos exportat
als tres municipis del Camí dels Monjos
Plànol d’itineraris a peu i bicicleta per Collserola
Assolida la ISO 9001 pel que respecta a l’atenció als usuaris.
Oficina com a referència de les activitats al Claustre ( punt de venda
d’entrades i comunicació)

PROJECTES DE FUTUR

PROJECTES DE FUTUR

Producció d’una guia turística
Una guia que facilitarà tot tipus d’informació perquè el visitant pugui gaudir i
aprofitar al màxim la seva visita, on es suggereixen coses interessants a
realitzar o a veure, així com tota la informació pràctica necessària.

Creació d’una plana web
Comunicar-se directament amb el creixent mercat d’usuaris d’Internet.
Tenir presència a Internet amb un web eficaç.

Creació d’una imatge turística del municipi
Potenciar el turisme de congressos
Col·laboració amb les diferents empreses implicades amb el turisme de
negocis a la ciutat i a la comarca
Potenciar la Cuina dels Monjos
A través del col·lectiu Cuina Vallès

El Museu compta amb el suport del DIARI DE SANT CUGAT

