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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A IMPLEMENTAR AMB CARÀCTER ANUAL 

LA SETMANA MEDIEVAL DE SANT CUGAT 

 

El Monestir de Sant Cugat del Vallès és un dels més rellevants d’Espanya. Admirat a escala 

internacional, tant per la seva dilatada història, com pel seu immens valor artístic es constitueix com a 

símbol inconfusible de la nostra ciutat.  

 

El conjunt arquitectònic conté elements preromànics, gòtics i renaixentistes i es troba sobre les restes 

d’un castrum romà. Construït entre els segles IX i XIV, l’edifici de l’església es caracteritza per la 

sobrietat del romànic en la falta de decoració, la poca llum i la grandiositat del gòtic gràcies 

al cimbori del segle XIII: una construcció de vuit cares amb grans finestres. 

La prosperitat del segle XII va confirmar el monestir com un dels més importants de la Catalunya 

comtal, ampliant notablement els seus dominis i sent fins I tot escenari de celebracions rellevants com 

reunions de corts, casaments reals, concilis, etcètera. Per tot això i aprofitant el temps de bonança 

econòmica, va ser ampliada l’església a la fi d’aquest segle, aixecant el nou i avui cèlebre claustre 

format per llargues galeries amb arcs de mig punt que descansen sobre parelles de columnes i diversos 

pilars.  

Es pot dir que el claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès és una de les obres mestres del romànic 

peninsular, primer per conservar un magnífic repertori escultòric de temàtica vegetal, un completíssim 

bestiari tant real com fantàstic, així com un meritori catàleg narratiu d’iconografia bíblica; i segon per 

l’excepcional de conèixer el nom del seu artífex, qui a més va tenir la personalitat d’autoretratar-se a si 

mateix. Són 144 capitells romànics esculpits en pedra procedent de Montjuïc entre finals del segle XII i 

XIII, amb el fet insòlit de la signatura del seu autor; l’escultor es va autoretratar en un capitell corinti i 

va escriure en llatí: “Aquesta és la figura de l’escultor Arnau Cadell, que tal claustre va construir en 

perpetuïtat”.  

Des de Ciutadans Sant Cugat entenem que tal joia arquitectònica ha de ser potenciada i impulsada 

com a marca de ciutat aconseguint que el conjunt artístic atregui visitants i dinamitzi encara més la 

vida cultural, econòmica i comercial de la ciutat. 

Els temps avancen, Sant Cugat en aquest segle XXI és una Smart City de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, seu de companyies multinacionals, ciutat saludable, bolcada cap a l’esport I la vida en 

contacte amb la natura. L’activitat cultural de la ciutat s’assenteixi sobre la labor de les entitats i 

multitud d’actes de l’Auditori amb una estupenda agenda cultural, però si hi ha alguna cosa que 

sempre ha de romandre, és la fascinació per la història i la història de Sant Cugat medieval que va ser 

sens dubte, apassionant.  

Moltes ciutats europees celebren, tots els anys, festes medievals de gran èxit, recreacions en les quals 

es pot implicar tota la ciutadania: els vilatans es vesteixen amb vestits típics de l’època, s’organitzen 

mercats amb productes i activitats comercials, culturals a través de la música i la dansa… es recrea 

l’època i la gent descobreix el passat de la seva ciutat en un ambient lúdic.  

Amb això la ciutat es beneficia d’uns dies de concentració de públic que vol gaudir dels esdeveniments, 

suposant una enorme dinamització econòmica i social en tots els àmbits.  



 

 

 

Per tot l’anterior, el grup municipal Cs Sant Cugat davant el ple de l

els següents ACORDS: 

 

1. Començar durant el segon semestre de 2020 el disseny i planificaci

medieval en la ciutat de Sant Cugat a celebrar als voltants del monestir, realitzant per aix

els estudis necessaris per situar la seva calendaritzaci

  

2. Realitzar aquesta planificaci

comercials i empresarials de la ciutat pel disseny d

  

3. Una vegada implementat l

les diferents associacions de f

mantenir a Sant Cugat dins d

esdeveniments consolidant aix

 

 

Sant Cugat del Vallès, 30 de juny de 20

 
 

Sr. Aldo Ciprian 

Portaveu Grup Municipal Ciutadans

 

anterior, el grup municipal Cs Sant Cugat davant el ple de l’Ajuntament compareix i proposa 

ar durant el segon semestre de 2020 el disseny i planificaci

ciutat de Sant Cugat a celebrar als voltants del monestir, realitzant per aix

els estudis necessaris per situar la seva calendarització i contingut. 

Realitzar aquesta planificació amb la participació d’entitats culturals i associacions 

presarials de la ciutat pel disseny d’esdeveniments i activitats.

Una vegada implementat l’estudi i en les primeres fases d’aquest, passar a formar part de 

les diferents associacions de fèries i mercats a escala nacional i internacional, per poder 

ntenir a Sant Cugat dins d’una xarxa de coneixement i actualitzaci

esdeveniments consolidant així la data cada any com un èxit més per a la ciutat. 
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Ajuntament compareix i proposa 

ar durant el segon semestre de 2020 el disseny i planificació d’una fèria anual 

ciutat de Sant Cugat a celebrar als voltants del monestir, realitzant per això 

entitats culturals i associacions 

esdeveniments i activitats. 

aquest, passar a formar part de 

ries i mercats a escala nacional i internacional, per poder 

una xarxa de coneixement i actualització sobre els diferents 

s per a la ciutat.  


