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El que queda de 2020 no serà com 
l’havíem imaginat, però no hi faltaran 
els concerts, el teatre, la dansa, el 
circ, les exposicions i les activitats 
per la canalla. En aquest programa 
pots consultar tots els canvis que ens 
hem vist obligats a fer per la situació 
actual. Fixa-t’hi bé, perquè també hi 
hem incorporat una sorpresa. Per 
acabar, repeteixo el que ja havia dit, 
perquè hi ha coses que ni tan sols la 
‘nova normalitat’ pot canviar: vull que 
cantis, que ballis, que recomanis el que 

t’agrada i critiquis el que no en tertúlies 
eternes al teu bar, plaça o racó preferit 
de la vila (amb distància i totes les 
precaucions). Vull que sàpigues que a 
Sitges veuràs artistes que t’agraden i 
d’altres que encara no coneixes però 
que t’agradaran quan els descobreixis. 
Vinc a fer d’altaveu i vull arribar a 
tothom: públic de totes les mides, 
gèneres i procedències. I, sobretot, 
vull que gaudeixis de la multitud de 
propostes culturals que et presenta 
aquest programa. 

Aquesta maleïda COVID-19 no ha deixat a ningú 
indemne. Ens ha tocat la salut, el cor i l’economia. 
La cultura, tan fràgil i alhora tan necessària, 
ha patit un cop dur: cancel·lacions, reduccions 
d’aforament i ajornaments. Jo, La Pregonera, vaig 
arribar a Sitges per donar-vos bones notícies i 
això és el que vull tornar a fer ara. 
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*__EXPOSICIONS

*__TEATRE

*__DANSA I CIRC

*__ESPECTACLES
            FAMILIARS

*__MÚSICA

JUNY
*___19 de juny › 30 de juny
BARCELONA-STONEWALL, 
UN VIATGE D'ANADA I TORNADA
A LES PRIMERES 
MANIFESTACIONS LGTBI
Pàg___7

JULIOL
*___Ds. 11 de juliol
EL PETIT DE CAL ERIL + NINOT
Pàg___38

*___Dv. 24 de juliol
ZERO
HUMANHOOD
Pàg___29

AGOST*
*L’únic pregó que fem a l’agost és 
el de la Festa Major

SETEMBRE
*___Dj. 10 de setembre
SITGES, CEL I CALITJAZZ
RETRIO
Pàg___39

*___Ds. 12 de setembre
MARABUNTA
GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA
Pàg___30

*___Dg. 13 de setembrey
GINESTÀ + MARKIA SIERRA
Pàg___40

*___Dv. 25 de setembre
MÚSICA CONTRA 
LA DESIGUALTAT DE GÈNERE
FEMPOP
Pàg___41

OCTUBRE
*___Dv. 2 d’octubre
LA PLAÇA DEL DIAMANT
CIA. EÒLIA + PACO MIR
Pàg___20

*___Ds. 3 d’octubre
LA HISTÒRIA DE 
LA PETITA CAPMANY
TANAKA TEATRE
Pàg___33

*___9 d’octubre › 15 de novembre
JOSEP MARIA JORNET
Pàg___8

*___9 d’octubre › 22 de novembre
SITGETANS ALS CAMPS NAZIS
GRUP D’ESTUDIS SITGETANS
Pàg___9

*___23 d’octubre  
› 22 de novembre
KATINKA HARS
XXXIII PREMI DE PINTURA SANVISENS
Pàg___10

*___24 d’octubre de 2020  
› 10 de gener de 2021
CONCURSOS DEL XXXIV PREMI DE 
PINTURA SANVISENS I XXIV PREMI 
D’ESCULTURA PERE JOU
Pàg___11

*___Dg. 25 d’octubre
UNA ALTRA ESTRENA
CIA. SUS4
Pàg___21

NOVEMBRE
*___Dv. 6 de novembre
T'ESTIMO SI HE BEGUT
DAGOLL DAGOM, LA BRUTAL  
I T DE TEATRE
Pàg___22

*___27 de novembre › 20 de desembre
RECICLART 2020
Pàg___12

*___Ds. 7 de novembre
ULISSA
GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
Pàg___34

*___Dv. 13 de novembre
KRÀMPACK
WHITE MOOSE PRODUCTIONS
Pàg___23

*___Dv. 20 de novembre
LES CANÇONS PERDUDES
CIA. NOCTÀMBULS
Pàg___24

*___27 de novembre de 2020 
› 10 de gener de 2021
STEFANO DALLE VEDOVE
XXIII PREMI D’ESCULTURA PERE JOU
Pàg___13

DESEMBRE
*___Ds. 12 de desembre
BOMBER(S)
MISE EN LUMIÈRE + BARNA BÉ
Pàg___25



Per a algú com jo, que em dedico a fer saber 
bones notícies, estar tancada a casa dos 
mesos, amb la mascareta posada i les 
ulleres entelades*, ha estat un autèntic 
suplici. Els primers dies vaig sortir al balcó 
a aplaudir amb les veïnes, però també us 
he de reconèixer que he passat setmanes 
plorant, mentre assumia que moltes de les 
obres de teatre, concerts, exposicions i 
altres activitats que us havia anunciat no 
es podrien celebrar.

*Sí, tinc la vista cansada.
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FOTOGRAFIA I HISTÒRIA

BARCELONA - STONEWALL, 
UN VIATGE D'ANADA 
I TORNADA A LES PRIMERES 
MANIFESTACIONS LGTBI

ESTUDI VIDAL

Del 19 al 30 de juny 

INAUGURACIÓ: 
19 de juny a les 19h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura  
i l'Associació Gay Sitges Link

Com en la majoria de conquestes de drets socials, 
aquesta història comença als carrers. La nit del 28 
de juny de l’any 1969, la policia va fer una batuda a 
Stonewall Inn., un bar gai de Greenwich Village, a Nova 
York. Per primera vegada, un gran nombre de persones 
es van negar a ser detingudes per la seva orientació 
sexual i es van encarar als agents. Els fets d’Stonewall 
van marcar l’inici de la lluita LGTBI, com més tard, a 
Barcelona, ho faria la primera manifestació de l’Orgull 
Gai, l’any 1977, durament atacada per les forces de 
l’ordre. L’exposició Barcelona-Stonewall retrata l’inici 
d’aquesta mobilització i el context polític i social de les 
protestes a través d’una trentena de fotografies. 
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FOTOGRAFIA

JOSEP MARIA JORNET

ESPAI CULTURAL  
PERE STÄMPFLI

Del 9 d'octubre  
al 15 de novembre 

INAUGURACIÓ: 
9 d'octubre a les 19h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

El sitgetà Josep Maria Jornet i 
Sentís va iniciar-se en el món de la 
fotografia l’any 1951. Des d’aleshores 
va positivar personalment les seves 
instantànies en un petit laboratori 
que tenia instal·lat a casa seva. Tot 
i que va treballar el color, la seva 
predilecció va ser el blanc i negre. 
Artista innovador i amb un estil 
propi, va guanyar nombrosos premis 
arreu de l’Estat espanyol. L’any 
2001 l’Ajuntament de Sitges va retre 
un homenatge al seu mig segle de 
trajectòria artística i es va descobrir 
una placa amb el seu nom a la plaça 
dels Artistes, a més del muntatge 
d’una exposició retrospectiva 
formada per més de 200 fotografies. 
Ara tornem a tenir l’oportunitat 
d’admirar la seva obra. 
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HISTÒRIA LOCAL

SITGETANS ALS
CAMPS NAZIS

CAN FALÇ

Del 9 d'octubre 
al 22 de novembre 

INAUGURACIÓ: 
10 d'octubre 12 h

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura  
i Grup d’Estudis Sitgetans

Entre finals de l’any 1940 i maig 
de 1945, almenys onze sitgetans 
van patir en carn pròpia 
l’aterridora situació dels camps 
de concentració de l’Alemanya 
nazi. Fugits d’una guerra 
perduda, i amb l’angoixa de 
deixar enrere família i amics, tots 
ells es van moure com van poder 
per una França també en guerra, 
fins a caure en mans de la temuda 
policia alemanya. Internats en 
diferents camps de concentració 
-Mauthausen i Buchenwald-, 
només dos d’ells en sortirien amb 
vida. Aquesta exposició intenta 
explicar el recorregut d’aquests 
sitgetans i com va ser l’estada en 
aquell infern.

NOVA DATA
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PINTURA

KATINKA HARS
XXXIII PREMI PINTURA SANVISENS

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR 
Planta baixa

Del 23 d'octubre  
al 22 de novembre 

INAUGURACIÓ: 
23 d'octubre a les 19h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Exposició individual de 
Katrina Hars, guanyadora 
del XXXIII Premi de Pintura 
Sanvisens, amb l’obra S/T 
(a la foto). L’obra ha estat 
escollida entre 104 pintures 
presentades al concurs.
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CONCURSOS 
DE PINTURA I ESCULTURA

XXXIV PREMI PINTURA SANVISENS
XXIV PREMI D'ESCULTURA PERE JOU

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR 
Primera planta

Del 24 d'octubre 
de 2020 
al 10 de gener  
de 2021 

INAUGURACIÓ: 
24 d'octubre a les 19h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Sitges dona suport a l’art i als i les 
artistes amb iniciatives arrelades 
com els concursos Sanvisens, de 
pintura, i el Pere Jou, d’escultura, 
dotats amb un premi econòmic i 
una exposició individual. Aquesta 
mostra exposa els i les finalistes 
de la XXXIVa edició del Concurs 
de Pintura Sanvisens i del XXIV 
Concurs de Pintura Pere Jou. 
Si vols descobrir nous talents, 
aquesta és una bona oportunitat 
per a fer-ho. 

NOVA DATA
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ART I RECICLATGE

RECICLART 2020

CAN FALÇ

Del 27 de novembre 
al 20 de desembre 

INAUGURACIÓ: 
6 de novembre a les 19h

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura 
i Centre d'Estudis del Mar 
(Diputació de Barcelona)

Segons dades de 
Greenpeace, els plàstics 
que arriben cada any a mars 
i oceans equivalen a 1200 
vegades el pes de la Torre 
Eiffel i a Espanya només es 
reciclen prop del 30% dels 
plàstics. Per motius com 
aquest són tan necessàries 
iniciatives com el Reciclart. 
La fira d’art i reciclatge 
arriba a la cinquena 
edició amb la voluntat 
de conscienciar sobre la 
urgència de tenir cura del 
planeta conjuntament i 
de fer-ho potenciant la 
imaginació. Quin és el món 
que volem deixar a les 
futures generacions?

*NOVA DATA

ê
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ESCULTURA

STEFANO DALLE VEDOVE
XXIII PREMI D'ESCULTURA PERE JOU

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR 
Planta baixa

Del 27 de novembre 
de 2020 
al 10 de gener 
de 2021 

INAUGURACIÓ: 
27 de novembre a les 19h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Exposició indivudual 
de Stefano Dalle Vedove, 
guanyador del XXIII 
Premi d’Escultura 
Pere Jou, amb la talla 
de pedra Semilla de la 
vida (a la foto). L’obra ha 
estat escollida entre 38 
escultures.
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PINTURA I GRAVAT

MONTSE MARCET
FIRA D'ART

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR   
Planta baixa

Del 27 de març 
al 26 d'abril 

INAUGURACIÓ: 
27 de març a les 18h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

El cel i el mar són presents 
a gran part de l’obra de 
Montse Marcet, inspirada 
per les coses més petites, 
que són alhora les més 
grans: una ombra, una paret 
despintada i tot el que la 
imaginació és capaç de 
veure-hi. L’artista sitgetana 
no només fa servir llenços; 
també retrata el seu univers 
a la catifa de flors de Corpus 
que dissenya des de l’any 
1973, al primer tram del 
carrer Jesús. Ara podrem 
veure la seva primera 
retrospectiva individual, 
una col·lecció formada 
per aquarel·les, gravats, 
il·lustracions i obres de 
tècnica mixta.

AJORNAT 
AL 2021
*
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PINTURA

MATÍAS KRAHN URIBE
FIRA D'ART

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR  
Primera planta

Del 28 de març 
al 3 de maig 

INAUGURACIÓ: 
28 de març a les 19h

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Matías Krahn Uribe va començar a 
crear al carrer Sant Gaudenci, en 
aquella preciosa casa coberta de 
verd on els seus pares, l’il·lustrador 
Fernando Krahn i la poeta i 
escriptora María de la Luz Uribe, li 
van proporcionar un ambient en 
el qual l’art era una cosa natural. 
Després de més de 25 anys de 
consolidada carrera professional, 
durant els quals ha realitzat més de 
30 exposicions individuals arreu del 
món i ha participat a nombroses fires 
internacionals, Krahn Uribe exposa per 
primera vegada a casa seva, a Sitges, 
amb una obra que investiga els símbols, 
els colors i les textures. Així, l’artista 
descodifica a través de la seva pintura 
alegries, dolors i coneixements que 
provenen de múltiples temps i espais, 
en un procés de constant exploració.

AJORNAT 
AL 2021
*
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IL·LUSTRACIÓ I 
DISSENY GRÀFIC

JUANJO SÁEZ

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR 
Primera planta

Del 8 de maig  
al 7 de juny 

INAUGURACIÓ: 
8 de maig a les 19h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura 
i Blanc Festival

Segurament l’has vist abans. Potser  
et vas enganxar a Arròs covat, 
 en pantalla o en paper. O vas 
riure amb les vinyetes de El Arte. 
Conversaciones imaginarias con 
mi madre, o més recentment se t’ha 
estovat el cor amb Heavies tendres, 
la història de dos entranyables 
amics que es preparaven per al món 
adult des del barri de La Sagrera de 
Barcelona, abans dels Jocs Olímpics 
del 92. Juanjo Sáez –dissenyador 
gràfic, il·lustrador i creador 
d’historietes– és capaç de comunicar 
sensacions, missatges i estats d’ànim 
amb traços senzills i reconeixibles. 
La seva obra (i altres sorpreses!) 
seran a Sitges durant un mes. 

AJORNAT 
AL 2021
*
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EXPOSICIÓ

LA CUBANA, 40 ANYS
UN VIATGE DES DEL ‘NO-RES’ FINS AL 2020 

CENTRE CULTURAL 
MIRAMAR

Del 18 de juny  
al 27 de setembre 

INAUGURACIÓ: 
18 de juny a les 20h 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Engalaneu els balcons i prepareu les perles i la bisuteria 
perquè aquest 2020 La Cubana fa 40 anys i ho celebra a 
casa seva, a Sitges, el lloc on va néixer. I ho fa ocupant tot 
el Centre Cultural Miramar, que es convertirà en un ‘gran 
espai Cubana’. Una ‘versió visitable’ de la companyia on 
tothom podrà descobrir el seu món a partir d’objectes, 
compartir el seu univers i reviure tots els seus espectacles.

Més que una exposició convencional, les sales i terrasses 
del Miramar es transformaran temporalment en un gran 
magatzem ple de coses entranyables i curioses. Però també 
es podrà veure la història viva d’aquesta companyia 
sitgetana que l’any 1980 va començar a jugar fent comèdia 
pels carrers i que ens ha fet descobrir amb el temps 
un altre tipus de teatre; un teatre que tots fem a la vida 
quotidiana i que passa inadvertit com a tal. La Cubana ha 
portat el seu particular estil per tots els escenaris de l’estat 
espanyol on l’han gaudit quasi 4 milions d’espectadors. 
L’estiu del 2020, el Miramar serà un dels punts principals 
de la celebració d’aquest aniversari.

AJORNAT 
AL 2021
*



*La Tecla, 5 anys.

Fins que un dia, tornant del mercat, vaig 
entendre que havia de començar a buscar 
solucions per tal de reduir al mínim possible 
el nombre de cancel·lacions. Aconseguir-ho 
no va ser gens fàcil: més d’una nit em vaig 
adormir amb el cap sobre el calendari, 
mirant de quadrar dates. Quan no podia 
més, treia el cap per la finestra i mirava el 
dibuix de l’arc de Sant Martí que una nena* 
havia penjat al seu balcó: “tot anirà bé”.
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TEATRE

LA PLAÇA DEL DIAMANT
RODOREDA-EÒLIA-MIR
Tot en aquest espectacle brilla. La plaça del Diamant, 
traduïda a 30 idiomes, és considerada un clàssic de la 
postguerra i l’obra principal de Mercè Rodoreda, que a la 
vegada és l’escriptora catalana més influent dels nostres 
temps. Paco Mir, del Tricicle, en signa l’adaptació i la 
direcció, interpretada per la companyia de l’escola d’art 
dramàtic Eòlia, amb set actors i actrius que interpreten una 
vintena llarga de personatges. La història de la Colometa, 
protagonista de La plaça del Diamant, és la de tantes dones 
que al llarg de la història han hagut de fer front a una realitat 
que els ha estat imposada. 

Direcció i dramatúrgia: Paco Mir
Produciió: Cia. Eòlia
Interpretació: Carla Pueyo, Núria Bonet,  
Uri Callau, Georgina Llauradó, Rai Borrell,  
Fran Lahera i Ariadna Camps
Vestuari i escenografia: Jordi Bulbena
Projeccions: Berberecho productions
Música original: Jofre Bardagí

TEATRE PRADO

Divendres 2 d'octubre 
a les 21h 

DURADA: 1h i 30’

PREUS: 
Platea: 12€ 
Pisos i llotges: 10€ 
Venda anticipada: 9€ 
Carnet Blau+: 6€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

*NOVA DATA

ê
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TEATRE MUSICAL

UNA ALTRA ESTRENA
COMPANYIA SUS4

TEATRE PRADO

Diumenge 25  
d'octubre a les 19h  

DURADA: 1h i 15’

PREUS: 
Socis: 12€ 
No socis: 15€ 

ORGANITZA:
Casino Prado Suburense

La companyia SUS4 es va formar 
entre classes de música i aviat van 
decidir-se a muntar un espectacle 
que va fer gira per la Xarxa d’Ateneus 
de Catalunya. Actualment continuen 
voltant pel país amb Una altra estrena, 
un homenatge al teatre musical de tots 
els temps i a tot l’univers que l’envolta, 
que va dels clàssics populars a les 
peces més modernes i del musical 
anglosaxó als de tradició catalana.  
La veu dels sis intèrprets 
s’acompanya, només, d’un piano.

Direcció: Clara Solé
Amb la supervisió de: Daniel Anglès
Interpretació: Maria Codony, Clara Giralt, 
Ferran Enfedaque, Alexandre Ars, 
Laura Font i Carles Alarcón

FOTO: Júlia Cortina

*NOVA DATA

ê
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TEATRE MUSICAL

T'ESTIMO SI HE BEGUT
DAGOLL DAGOM,
LA BRUTAL I T DE TEATRE

TEATRE PRADO

Divendres 6 de 
novembre a les 21h

DURADA: 1h i 45’

PREUS: 
Platea: 20€ 
Pisos i llotges: 15€ 
Venda anticipada: 14€ 
Carnet Blau+: 6€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Els personatges de T’estimo 
si he begut, d’Empar Moliner, 
són com ella mateixa: 
salvatgement divertits, 
molt intel·ligents i també 
amargs. Sembla mentida 
que fins avui no se li hagués 
ocorregut a ningú fer-los 
saltar de les pàgines i pujar 
a un escenari. Però, per fi, 
ella mateixa s’ha animat a 
fer-ho, acompanyada de 
l’experiència de Dagoll 
Dagom, La Brutal i les T de 
Teatre, en un espectacle 
que combina el text amb 
cançons inspirades en els 
musicals anglosaxons.

Autora: Empar Moliner
Direcció: David Selvas
Música original: Andreu Gallén
Interpretació: David Bagés, Mamen 
Duch, Mercè Martínez, Marta 
Pérez, Carme Pla, Àgata Roca i 
Ernest Villegas
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TEATRE

KRÀMPACK
WHITE MOOSE
Abans de coescriure Plats Bruts, 
Jordi Sànchez va recollir el seu 
primer èxit amb Kràmpack, una 
obra estrenada l’any 1994 –i 
protagonitzada per Joel Joan i el 
mateix Sànchez– que va convertir-se 
en un èxit de públic i també de crítica. 
Pep Anton Gómez recupera el text 
amb nous actors i fidel a l’argument 
original. Una història d’amistat, 
sexe i llibertat que condensa el que 
significa ser jove i que continua sent 
tan vigent i divertida com el dia en 
què es va estrenar. 

Autor: Jordi Sànchez
Dir. Pep Anton Gómez
Interpretació: Àlex Ferré, Mikel Iglesias, 
Jaume Casals i Lídia Casanova
Música original: Pere Hernández

TEATRE PRADO

Divendres 13 de 
novembre a les 21h 

DURADA: 1h i 20’

PREUS: 
Platea: 12€ 
Pisos i llotges: 10€ 
Venda anticipada: 9€ 
Carnet Blau+: 6€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

*NOVA DATA

ê
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TEATRE DOCUMENTAL

LES CANÇONS PERDUDES
COMPANYIA NOCTÀMBULS

SALA JOFRE VILA 
DEL CASINO PRADO

Divendres 20 de 
novembre a les 21h 

DURADA: 50’

PREUS: 
General: 5€ 
Venda anticipada: 4€ 
Carnet Blau+: 3€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Amb només 19 anys, Margaret Zimbal 
va fugir de l’Alemanya nazi i va arribar 
a Espanya, on es va allistar a les milícies 
de la Guerra Civil. La seva història, en 
gran part oblidada, també passa per 
Sitges, on va viure. L’autor mallorquí 
Jaume Miró va topar amb el nom de 
Margaret Zimbal mentre preparava 
l’espectacle Diari d’una miliciana i 
es va proposar reconstruir la vida 
de la Margaret i servir-se del teatre 
documental per mirar de reparar les 
ferides del passat. Les cançons perdudes 
és el resultat de la seva investigació. 

Dramatúrgia: Jaume Miró
Direcció: Joan Fullana
Interpretació: Toti Fuster,  
Biel Bisquerra i Jaume Miró
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TEATRE

BOMBER(S)
DE MISE EN LUMIÈRE I BARNA-BÉ

TEATRE PRADO

Dissabte 12 de 
desembre a les 12h  

DURADA: 1h i 20’

PREUS: 
Gratuït (Aforament limitat)

ORGANITZA:
Regidoria de Joventut

L’escriptor francès Jean-Benoît 
Patricot, autor de Bomber(s), 
parteix de dos fets reals. El primer 
és la notícia d’un grup de bombers 
que van abusar d’una noia. L’altre 
és una imatge que se li va clavar a 
la retina: a una festa de bombers, 
va veure un grup que envoltava 
una noia que reia, però que ho 
feia d’una manera estranya, 
inquietant. Bomber(s), dirigida per 
Jordi Vilà, relata els clarobscurs 
d’una relació abusiva i ho fa amb 
la complexitat i la cruesa que 
implica una situació com aquesta. 

Autor: Jean-Benoît Patricot
Direcció: Jordi Vilà
Interpretació: Mariantònia Salas  
i Salvador Miralles
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TEATRE

CABARET
DE VÍCTOR GUERRERO I CIA. 

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Divendres 26 de juny 
a les 22.30h 

DURADA: 1h i 30’

PREUS: 
Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Víctor Guerrero és un dels grans 
artistes de cabaret de la generació 
dels 70 i dels pocs en actiu d’abans 
de la Transició. Ell serà el mestre 
de cerimònies d’una nit amb el gust 
de l’antic Paral·lel de Barcelona, 
d’una estona d’humor, emoció, 
llibertat i picardia. L’acompanyen 
Toni Arroyo, una de les grans 
figures de l’època daurada del Cafè 
Llantiol i la vedette Olga Motos. Un 
espectacle de revista i vodevil amb 
molta ploma (en tots els sentits) que 
complementa els actes culturals de 
la celebració de l’Orgull LGTBI. 

Direcció: Víctor Guerrero
Interpretació: Víctor Guerrero, 
Toni Arroyo i Olga Motos

AJORNAT 
AL 2021
*



Finalment, vaig aconseguir reprogramar  
la majoria dels actes i vaig haver de  
resignar-me a deixar-ne d’altres a la nevera, 
potser per a recuperar-los més endavant. 
Tot i així, hi havia alguna cosa que no em 
deixava dormir. Hi donava voltes mentre 
feia videotrucades, mentre amassava pa, 
mentre mirava les notícies. Havia de fer 
alguna cosa més. Alguna cosa que ajudés a 
aixecar els ànims, com tots aquests músics 
que toquen la gralla als balcons i que fan 
directes a les xarxes socials...
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DANSA CONTEMPORÀNIA

ZERO
HUMANHOOD 
La sitgetana Júlia Robert i Rudi Cole van 
crear la companyia Humanhood després 
de formar-se a la Northern School of 
Contemporary Dance (Leeds), ell, i a la 
London Contemporary Dance School, ella. 
Des d’aleshores, han investigat al voltant 
de l’origen del moviment i de les bases de la 
humanitat en peces que també beuen del 
coneixement de disciplines com la física 
o l’astronomia. Zero, l’espai on s’ajunten el 
tot i el res, és una peça amb so immersiu 
que es pregunta sobre la interconnexió del 
moviment. Després de girar pel món, aquest 
duet hipnòtic i pur, fa parada a Sitges. 

Direcció artística, coreografia i interpretació: 
Rudi Cole i Júlia Robert Parés
Música original: Gyda Valtysdottir, Alex Forster, 
Xhosa Cole, Azizi Cole i Shahzad Ismaily
Dramatúrgia: Lou Cope
Disseny de llums: Horne Horneman
Disseny de so i composició: Iain Armstrong

TEATRE PRADO

Divendres 24 de juliol 
a les 21h

DURADA: 60’

PREUS: 
General: 12€ 
Venda anticipada: 9€ 
Carnet Blau+: 6€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

FOTO: Donata Kukyté

*NOVA DATA

ê
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CIRC
TEATRE
MÚSICA

MARABUNTA
GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA

JARDINS DEL RETIRO

Dissabte 12 de 
setembre a les 21h 

DURADA: 1h i 30’

PREUS: 
General: 5€ 
Venda anticipada: 4€ 
Carnet Blau+: 3€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Marabunta és clown, música en directe, cabaret i descontrol. 
Alegria desbordada i diversió per a tots els públics. Guillem Albà, 
protagonista d’aquest embolic, va formar-se amb alguns dels millors 
mestres de clown i circ del món (Jango Edwards, Leo Bassi, Carlo 
Colombaioni…) i tota la seva experiència està condensada en aquest 
espectacle que després de girar durant anys pel món i rebre elogis allà 
on va, ara arriba a Sitges. Sigueu benvingudes i benvinguts a la festa!

Idea original, guió i composició musical: Guillem Albà & La Marabunta
Direcció artística: Guillem Albà
Direcció musical: Albert Comaleras
Intèrprets: Guillem Albà, Irene Garcés, Núria Botín Albert Comaleras,  
Àlvar Monfort i Edgar Gómez
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FLAMENC

MIRÓTERRANEO
BARCELONA BALLET FLAMENCO

AUDITORI DE L’HOTEL 
MELIÁ SITGES

Divendres 23 
d'octubre 
a les 21h 

DURADA: 1h i 30’

PREUS: 
General: 20€ 
Venda anticipada: 14€ 
Carnet Blau+: 6€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

El flamenc està tan lligat al Mediterrani 
com ho està l’obra de Joan Miró, tots dos 
units també per la puresa, la vitalitat i 
la tradició. La companyia flamenca de 
Barcelona beu de l’univers del pintor 
barceloní i el tradueix en moviment 
i música en directe en un espectacle 
d’homenatge a l’art universal. Miróterraneo 
i la companyia que l’ha aixecat, Barcelona 
Ballet Flamenco, es proposa tornar a posar 
el flamenc al centre de la nostra tradició i 
fer-nos vibrar amb ell. 

Direcció: Paca García i 
Jorge Jiménez
Amb uns 70 ballarins, 
ballarines i músics de la 
companyia Barcelona 
Ballet Flamenco

AJORNAT 
AL 2021
*
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ESPECTACLE FAMILIAR

LA HISTÒRIA DE LA PETITA CAPMANY
TANAKA TEATRE
L’escriptora Maria Aurèlia Capmany (1918-
1991) va ser una lluitadora incansable per 
la igualtat de gènere, l’educació en valors 
de l’escola republicana i la grandesa de 
la cultura popular del carrer. El seu pare, 
Aureli Capmany, definia el folklore com “la 
petita història, la que no enganya, la que mai 
no han escrit els vencedors”. El 2019 es van 
complir 150 anys del naixement del pare i 
100 del naixement de la filla. La companyia 
Tanaka Teatre els homenatja en un 
espectacle deliciós i d’alegria desbordada, 
cosit amb respecte a la tradició. 

Direcció: Adrià Aubert
Música: Lluís Cartes
Vestuari: Rosa Crehuet
Escenografia: Thomas Pellizzari
Titella català: Arnau Colom
Altres titelles: Tanaka Teatre
Capgròs, gegants, bestiari, màscares: Manuel Oporto
Vestuari gegants i titella català: Laura Botey
Coreografies: Norma Ros

TEATRE PRADO

Dissabte 3 d'octubre 
a les 12h

DURADA: 60’

PREUS: 
General: 5€ 
Venda anticipada: 4€ 
Carnet Blau+: 3€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura 
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ESPECTACLE FAMILIAR

ULISSA
GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
El retorn d’Ulisses a casa va ser 
una Odissea, però l’aventura no 
és cosa del passat. L’Ulissa de la 
companyia tarragonina Genovesa 
Narratives Teatrals també viurà mil 
i una peripècies per tornar a casa, 
i totes prometen diversió. Ulissa és 
un espectacle de titelles dins d’una 
estructura de fusta, inspirat en la 
tradició siciliana de l’Opera dei Pupi –
declarada patrimoni immaterial de la 
humanitat per la UNESCO– que fa una 
relectura contemporània, feminista i 
molt fresca del clàssic d’Homer.

TEATRE EL RETIRO

Dissabte 7 de 
novembre a les 12h 

DURADA: 45’

PREUS: 
General: 5€ 
Venda anticipada: 4€ 
Carnet Blau+: 3€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Guió i dramatúrgia: Joan Rioné 
Construcció titelles i estructura: Alex Manríquez 
Disseny decorats, titelles i pintura: Armand 
Il·lustració: Cristina Casanova i Joan Rioné
Interpretació: Cristina Casanova i Joan Rioné

*NOVA DATA

ê
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CONTES ESCÈNICS

TOTS NOSALTRES
FES-T'HO COM VULGUIS

BIBLIOTECA SANTIAGO 
RUSIÑOL

Dissabte 27 de juny 
a les 12h 

DURADA: 45’

PREU: 
Gratuït

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Els integrants de la companyia Fes-t’ho com 
vulguis vénen del teatre, de la música i de 
les arts plàstiques. Tots aquests llenguatges 
s’integren en espectacles inclusius que 
posen l’accent en la diversitat del món en 
què vivim. Tots nosaltres és un recull de 
contes escenificats que parlen de totes 
les possibles famílies: monoparentals, 
homosexuals, de pares separats, de fills 
adoptats… Els protagonitzen objectes 
quotidians i propers com paraigües, 
campanes i pingüins.

Selecció de contes: Nona Umbert
Adaptació i creació de contes: Xavier Basté
Direcció: Xavier Basté
Rondellaire: Nona Umbert

CANCEL.LAT*



*He quedat amb unes amigues per fer una paella.

De sobte ho vaig veure clar. El que es pot 
fer, el que no es pot fer, la distància, l’estiu, 
els vespres, l’aire lliure, el petit format,  
els artistes locals i comarcals. Ho tenia. 
Només havia de posar ordre, pensar bé els 
espais, les dates, les mesures sanitàries. 
Res més, cosir quatre fils. Tot encaixa.  
Ho tinc. Ara només caldria presentar-ho, 
però tinc altres obligacions*. De moment, 
us deixo amb el nom…
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POP

EL PETIT DE CAL ERIL 
+ NINOT

JARDINS DEL RETIRO

Dissabte 11 de juliol 
a les 22h 

PREUS: 
General: 5€ 
Venda anticipada: 4€ 
Carnet Blau+: 3€ 
Carnet Blau S: Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Pop metafísic, pop quàntic, pop 
sintètic. El setè àlbum d’El petit 
de Cal Eril, Energia fosca, s’ha de 
viure en directe. El so de Joan Pons 
i la seva banda – Artur Tort (teclats), 
Dani Comas (baix), Ildefons Alonso 
(bateria), Jordi Matas (guitarra de 
dotze cordes i teclats)– fa viatjar fins 
a l’infinit i més enllà, amb el cap a les 
estrelles i els peus a terra. 

La banda sitgetana Ninot –Iu Bover, 
Víctor Bregante i Marc Casanovas– 
fa de millor prèvia possible amb les 
cançons del seu EP de debut, Casa; una 
presentació de colors radiants amb 
sintetitzadors, guitarra psicodèlica, 
cops de bateria i una veu greu que es 
pregunta el perquè de les coses.

El 
Pe

tit
 de

 ca
l E

rill

FOTO: Joan Roger Guaus
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JAZZ

RETRIO
SITGES, CEL I CALITJAZZ

EL BALUARD

Dijous 10 de setembre 
a les 22h 

PREUS: 
Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Retrio, la banda formada per 
Òscar Ferret (piano), Josep 
‘Pinyu’ Martí (bateria) i Joan 
Pinós (contrabaix) posa música 
a la vigília de la Diada amb un 
repertori de clàssics catalans, 
homenatges al modernisme –hi 
sonarà la música que Enric 
Morera va compondre per a 
l’Alegria que passa, de Santiago 
Rusiñol– i temes de la cultura 
popular sitgetana, versionats en 
ritmes de jazz i swing. Tot això en 
vespre de tardor, i en un espai tan 
nostre com el Baluard. 
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Gin
es

tà POP, CANÇÓ PROTESTA, FOLK

GINESTÀ 
+ MARKIA SIERRA

JARDÍ DEL PRADO

Diumenge 13  
de setembre  
a les 19.30h

PREUS: 
Gratuït 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

La Júlia i en Pau Serrasolsas 
són germans, són andreuencs, i 
expliquen històries quotidianes 
mitjançant la música pop, la 
cançó protesta i el folk català, 
acompanyats d’una banda que fa 
créixer el seu so. A les cançons del 
seu segon àlbum, Ginestà, hi ha 
una oda a la iaia, olor de taronges, 
tardes asseguts a la vorera i 
demandes de llibertat. Mai perden 
l’ocasió de sortir al carrer per fer 
que la seva música sigui banda 
sonora d’alegria i rebel·lió. 

En aquesta ocasió els fa de telonera 
Markia Sierra, cantautora cubana 
establerta a Sitges que va publicar 
el seu primer àlbum, Árboles 
descalsos, l’any 2019.  

*NOVA DATA

ê
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DIVERSOS ESTILS

FEMPOP - MÚSICA CONTRA 
LA DESIGUALTAT DE GÈNERE
RUTA MUSICO-GASTRONÒMICA 

CIM – CENTRE 
D'INTERPRETACIÓ  
DE LA MALVASIA

Divendres 25  
de setembre  
a les 20.30h 

DURADA: 3 h

PREU: 
15€ inclou accés 
als concerts 
i 3 degustacions 
gastronòmiques  
amb vi i aigua

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

Son Canciones és un segell 
musical de Barcelona que 
aposta per l’artesania, els espais 
inusuals i per la música que 
lluita en favor de les causes 
justes. Diuen que els agradaria 
canviar el món abans que el 
món ens canviés a tots i totes 
nosaltres i remen en aquesta 
direcció. FemPop és un 
recorregut musico-gastronòmic 
per diversos espais de la 
Vila, que comença al Centre 
d’Interpretació de la Malvasia 
de Sitges (CIM), un escenari 
immillorable, amb concerts de 
tres talents femenins emergents. 

FOTO: Rafa Arocha
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GUITARRA

ANA VIDOVIC
Reconeguda guitarrista 
internacional per haver guanyat 
diferents premis i concursos de 
prestigi arreu del món, com per 
exemple el concurs Francisco 
Tárrega de Benicàssim o la 
Competició Internacional Albert 
Agustín d’Anglaterra. Des del 
2013 que no realitza cap actuació 
a l’estat espanyol i farà parada 
a Sitges dins dels concerts del 
Mediterranean Guitar Festival. TEATRE PRADO

Diumenge 28 de juny 
a les 21h 
 
PREU: 15€ 
Venda d’entrades:  
https://mediterranean-
guitarfestival.com/
sitges/
 
ORGANITZA: 
Mediterranean Guitar Festival 
i Regidoria de Cultura

CANCEL.LAT*
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ÒPERA

L'OCCASIONE FA IL LADRO
de Gioachino Rossini
ÒPERA DE CAMBRA DE BARCELONA
L’any 2014, els Amics de l’Òpera de Sarrià van 
estrenar Òpera de Cambra, un projecte amb el 
qual representen una tríada d’òperes en petit 
format i gran qualitat cada temporada. Aquest 
any venen a Sitges per presentar L’occasione fa 
il ladro, una de les primeres òperes còmiques de 
Rossini –considerat el compositor més influent 
del primer terç del segle XIX– estrenada l’any 
1812 al Teatro San Moisè de Venècia. 

Direcció musical: Assunto Nese
Direcció artística i vocal: Raúl Giménez
Direcció d’escena: Anna Ponces
Intèrprets: Natàlia Pérez (soprano),  
Jan Antem (baix bufo), Alberto Ballesta (tenor), 
Lucía Iglesias (mezzosoprano),  
Alejandro Baliñas (baix bufo), Elías Ongay (tenor)

TEATRE PRADO

Divendres 22 de maig 
a les 21h 

PREUS: 
Zona A: 27,50€  
Zona B: 22,50€ 
Descomptes socis 
Casino Prado, jubilats i 
estudiants 10%  
(venda d’entrades  
a la web del Prado: 
casinoprado.cat) 

ORGANITZA:
Regidoria de Cultura

CANCEL.LAT*



____ Del 16 de juliol al 13 d'agost ____
PRÒXIMAMENT TOTS ELS DETALLS

www.sitges.cat/cultura

____ MÚSICA ____ DANSA ____ TEATRE ____ CIRC ____ POESIA ____
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DIA MUNDIAL  
DEL TEATRE 
27 de març

FESTIVAL JAZZ ANTIC 
16-19 d’abril

DIA INTERNACIONAL  
DE LA DANSA 
2-3 de maig ACTE VIRTUAL

SLIM BLANC 
8-10 de maig

MEDITERRANEAN 
GUITAR FESTIVAL 
PENDENT NOVES DATES

CONCURS DE MÚSICA 
JOSEP MIRABENT I 
MAGRANS 
16 i 17 de maig

DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS 
15-18 de maig ACTE VIRTUAL

SETMANA DE 
LA MALVASIA 
PENDENT NOVES DATES

ORGULL LGTBI 
3-28 de juny

THE DANSA FEST - 
FESTIVAL DE DANSA 
URBANA 
13 de juny

DIA INTERNACIONAL  
DE LA MÚSICA 
21 de juny ACTE VIRTUAL

FESTIVAL JARDINS 
TERRAMAR 
24 de juliol al 12 d’agost

SITGESTIU CULTURAL 
Juliol i agost

CONCERTS DE 
MITJANIT 
Juliol i Agost

BARRAQUES 
DE SITGES 
14-16 d’agost

FESTIVAL DONA –  
ART EN FEMENÍ 
4-6 de setembre

TEEN POP FEST 
26 de setembre

CORRELLENGUA 
NOVES DATES: 2-4 octubre

SITGES - FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINEMA FANTÀSTIC  
DE CATALUNYA 
8-18 d’octubre

DIA DE L'ARTISTA 
23-25 d’octubre

48H OPEN HOUSE 
24 i 25 d’octubre

FESTA DE LA POESIA 
ESDEVENIMENT ESPECIAL:
Finals d’octubre

MOST – FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CINEMA DEL VI I EL CAVA 
5-15 de novembre

SITGES NEXT 
6 i 7 de novembre

NIT PREMIS SITGES 
27 novembre

FIRA D’ART 
NOVES DATES: 5 i 6 de desembre 

SITGES JAZZ LAB 
5 al 8 de desembre

+ INFORMACIÓ I AGENDA ACTUALITZADA: www.sitges.cat/cultura
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ELS MUSEUS  
DE SITGES
Patrimoni, exposicions i activitats

Museu del Cau Ferrat
Museu de Maricel
Museu Romàntic 
Obertura tardor 2020

Palau de Maricel
Fundació Stämpfli - Art 
Contemporani
Fes-te amic/amiga dels Museus de Sitges 
i tindràs accés indefinit* als Museus i 
a les exposicions temporals, així com 
descomptes entre el 5% i el 10% en els 
productes de la botiga.

Quota anual: 20 euros*

Quota anual fins als 25 anys: 16 euros

Quota anual a partir dels 65 anys: 16 euros

+ Informació:  
museusdesitges.cat

DESCOBREIX  
LES 
BIBLIOTEQUES  
Biblioteca Santiago 
Rusiñol 
Plaça de l’Ajuntament, 13

Biblioteca Josep Roig  
i Raventós 
Plaça de Catalunya s/n

Les Biblioteques de Sitges son els nous 
Centres Culturals oberts a la ciutadana 
de Sitges amb cultura de proximitat: 
Exposicions, xerrades, presentacions de 
llibres, tallers d’escriptura, clubs de lectura 
i molt més.

+ Informació: 
bibliositgessr.wordpress.com 
bibliotecajoseproigiraventos.wordpress.com

CULTURA POPULAR
Ral·li Barcelona-Sitges 
22 de març

Caramelles 11 i 13 d’abril

Sant Jordi 23 d’abril ACTE VIRTUAL

Corpus del 25 de maig al 21 de juny 
ACTE VIRTUAL

Festa Major  
Sant Bartomeu 
23 i 24 d’agost

Festa Major Santa Tecla 
22 i 23 setembre

Concurs de Colles 
Sardanistes  
“Trofeu Vila de Sitges” 
27 setembre

Festa de la Verema 
16-18 d’octubre

Diada de la Colla Jove de 
Castellers de Sitges 
16-18 d’octubre 

Teatre: Els Pastorets 
finals desembre

Exposició de Pessebres i 
Dioarames 
finals desembre

ELS CLÀSSICS

*Sí. Això vol dir que per 20 euros a l’any, pots visitar els Museus de Sitges sempre que vulguis, 
sense trampa ni lletra petita.
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SALES D'EXPOSICIONS
1_CENTRE CULTURAL MIRAMAR 
Carrer de Bernat de Fonollar, 19
2_CAN FALÇ 
Passeig de la Ribera, 13-14 / Carrer Carreta, 34-36
3_ESTUDI VIDAL 
Carrer d'en Bosc, 6
4_ESPAI CULTURAL PERE STÄMPFLI 
Carrer d'en Bosc, 9

ESPAIS ESCÈNICS
5_TEATRE PRADO  
I SALA D’ACTES JOFRE VILÀ 
Carrer de Francesc Gumà, 6-14
6_SALÓ-TEATRE RETIRO 
I JARDINS DEL RETIRO 
Carrer d'Angel Vidal, 17
7_AUDITORI DE L'IAB – INSTITUTE  
OF THE ARTS BARCELONA 
Carrer de Ramon Dalmases, 18 
Bus Urbà: L2 – Parada: IES Vinyet (De 8.45h a 20.45h 
cada 30 minuts sortida de l'Estació de Renfe a ’45 i a ’15 
de cada hora) / Taxi: 93 894 13 29
8_CIM - CENTRE D'INTERPRETACIÓ 
DE LA MALVASIA 
Carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 2 / Plaça Joan Duran 
i Ferrer
9_ESCORXADOR 
Carrer de Joan Maragall, 36

ESPAIS

7
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VENDA D'ENTRADES 
ARTS ESCÈNIQUES 
I MÚSICA
ESPECTACLES ORGANITZATS  
PER AJUNTAMENT DE SITGES*
Oficina Turisme de Sitges: 

Plaça Eduard Maristany, 2
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 18,30h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 19h
Diumenges de 10 a 14h

Venda online: sitges.cat/cultura

Taquilles espais escènics: 
Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

ESPECTACLES ORGANITZATS  
PEL CASINO PRADO SUBURENSE
Secretaria:

Carrer de Francesc Gumà, 6-14
Venda online: casinoprado.cat 
Taquilles: 

Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

CARNET BLAU +  
I CARNET BLAU S (SOCIAL):
Qui els pot demanar?

La persona interessada
Un/a representant degudament autoritzat/da. 

Requeriments
Cal estar empadronat/da a Sitges
Cal trobar-se en un dels següents supòsits: 
*Tenir més de 65 anys i ser pensionista. 
*Ser pensionista per jubilació. 
*Disposar d’un certificat que reconegui un grau de 
disminució igual o superior al 33% expedit per l’ICASS 
(Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé 
per un organisme homòleg d’una altra comunitat 
autònoma amb competències delegades en la 
matèria. 
*Disposar d’una resolució o certificació de l’INSS 
(Institut Nacional de la Seguretat Social) que 
reconegui la condició de pensionista per incapacitat 
permanent o bé de classes passives. 
*Aturats/des inscrits/es al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). 
*Famílies nombroses o bé monoparentals.

A més, per accedir al Carnet Blau S:
*Cal que els ingressos bruts anuals no superin 
l’Indicador de renda de suficiència (IRSC) vigent.

Procediments
Adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
aportant la documentació que correspongui 
(consulteu la informació a sitges.cat/carnetblau).
En cas que compliu els requisits establerts,  
se us expedirà el Carnet Blau + en el mateix  
moment de la cita.
En cas que compliu els requisits establerts per al 
Carnet Blau S, aquest us serà enviat per correu 
transcorreguts aproximadament 30 dies des de la 
data de presentació de la documentació.
Des del moment en què disposeu del Carnet Blau, 
podreu gaudir dels avantatges associats. 

DESCOMPTES
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ACCESSIBILITAT
Alguns espectacles disposen de seients reservats 
per a persones amb dificultats visuals. També hi ha 
espectacles que disposen d’espais reservats per a 
cadires de rodes. Són localitats sense butaca i d’ús 
exclusiu per a les persones que ho necessitin. No s’hi 
permetrà l’accés en cap altre cas.
Per informar-se de l’espectacle i comunicar la 
necessitat, cal contactar amb la Regidoria de Cultura  
de l’Ajuntament de Sitges.

HORARIS D'EXPOSICIONS DEL 
CENTRE CULTURAL MIRAMAR
De l’1 d’octubre al 28 de febrer: 
De dilluns a divendres de 10 a 16 h 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
De l’1 de març al 30 de juny 
De dilluns a divendres de 10 a 19 h 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
De l’1 de juliol al 30 de setembre 
De dilluns a divendres de 10 a 16 h i de 18 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h i de 19 a 21 h

EQUIP
PROGRAMACIÓ: 
Departament de Cultura de l’Ajuntament  
de Sitges i Casino Prado Suburense
INFRAESTRUCTURA: 
Departament de Serveis Urbans  
de l’Ajuntament de Sitges
DISSENY GRÀFIC: 
Pasgràfic (Edu Sentís, Viki Gallardo i Xavier Huete)
CONTINGUTS: 
Maria Junyent
AGRAÏMENTS:

Departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges
Departament de Comunicació de l’Ajuntament  
de Sitges
Departament d’Ensenyament i Joventut de 
l’Ajuntament de Sitges
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Diputació de Barcelona. Serveis de Cultura
Consorci Patrimoni de Sitges
CIM – Centre d’Interpretació de la Malvasia
Casino Prado Suburense
Societat Recreativa El Retiro
IAB – Institute of the Arts Barcelona
Hotel Meliá Sitges
Grup d’Estudis Sitgetans
Blanc Festival
Gay Sitges Link

MÉS INFORMACIÓ
CENTRE CULTURAL MIRAMAR

Carrer Davallada, 12, 08870 Sitges
Tel. +34 93 811 42 40

cultura@sitges.cat
sitges.cat/cultura

lapregonera.cat

@CulturaSitges @AjSitges

#
#LaPregonera #CulturaSitges

Subscriu-te a l’agenda cultural de Sitges  
enviant  un correu electrònic a
 lapregonera@sitges.cat 
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SEGUEIX-NOS



50

AMB EL SUPORT

AMB LA COL·LABORACIÓ


