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Els museus creixen
Fins al 15 d’octubre | Museu de Maricel

Atrapar la llum
Mirades al vidre català contemporani
Fins al 14 de maig | Can Rocamora i Museu de Maricel

Ni rastre de qui vam ser
Amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera
13 de gener | 20.30 h | Teatre Prado

La gran mentida 
K.A.E Teatre Social
22 de gener | 12 h | Teatre Prado

Genís Hernández 
M’han dit que pintes
27 de gener > 19 de març | Miramar C.C

Pink Morro
Maniobra
28 de gener > 19 de març | Miramar C.C

Una teràpia integral  
De Cristina Clemente i Marc Angelet 
28 de gener | 20.30 h | Teatre Prado

Atomik Funk
3 de febrer | 20 h | Prado

D’immigrants a sitgetans
L’evolució d’un nou Sitges a través  
de la immigració dels anys 40-70
Plaça de Catalunya, 4 de març > 10 d’abril
Plaça dels Castellers, 14 d’abril > 30 d’abril
Garraf, 5 de maig > 28 de maig
P. Vidal i Quadras, 1 de juny > 16 de juliol

Per què balla en Jan Petit?
Cia. Teatre de l’Aurora
5 de març | 12 h | Teatre Prado

El Club oblidat, Barcelona Lyceum Club
Cia. Les Fugitives
10 de març | 20.30h | Teatre Prado

Celebraré mi muerte
Amb Marcos Hourmann
23 de març | 20.30 h | Teatre Prado

Jazz Antic Sitges 
10 anys de jazz!
29 de març > 2 d’abril | Mercat Vell i altres espais

Berta Paco
Camins d’aigua
31 de març > 14 de maig | Miramar C.C

El bon policia
Una comèdia de Santiago Rusiñol
1 d’abril | 20 h | Sala Jofre Vilà - Casino Prado

El Jueves 
45 anys d’humor satíric
1 d’abril > 2 de juliol | Miramar C.C

Qui està mirant?
Una comèdia de sèrie
14 d’abril | 20.30 h | Teatre Prado

Abdicació
De Ramón Simó
22 d’abril | 18 h | Sala Jofre Vilà - Casino Prado

Dansa Sitges
Commemoració del Dia Internacional de la Dansa
27 > 30 d’abril | Diversos espais

Oblivion
Cia. Silvia Batet
28 d’abril | 20.30 h | Teatre Prado

Solc 
Esbart Ciutat Comtal i Arnau Obiols
29 d’abril | 18.30 h | Baluard de Vidal i Quadras

Límbic 
Festival itinerant de creació contemporània
5 > 6 de maig | Diversos espais

Fira d’Art
13 i 14 de maig | Mercat Vell i altres espais

Introit
Amb el grup vocal In Crescendo,  
la Cobla Maricel i la cantautora Anna d’Ivori
14 de maig | 12 h | Teatre Prado
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Fotomaig
Mostra de la secció fotogràfica del Grup d’Estudis 
Sitgetans (GES)
20 de maig > 4 de juny | Diversos espais

Faig tard...i què?!
Amb Rosa Andreu
26 de maig | 20 h | Sala Jofre Vilà - Casino Prado

Concert d’homenatge a Pau Casals
Amb Sveta Truixka
4 de juny | 19 h | Jardins del Prado

Un concert a la Casa Blanca
Cia. La Drecera
9 de juny | 20.30 h | Teatre Prado

Reciclart
Festival de reciclatge i art responsable
9 de juny > 9 de juliol | Miramar C.C i altres espais

La col·lecció Bertran
14 de juny > 8 d'octubre | Can Rocamora

Strafalari 
Amb el Mag Lari
17 de juny | 19 h | Teatre Prado

Gent de Merda
Radio Primavera Sound en viu
22 de juny | 20 h | Mercat Vell

Festa de la Poesia a Sitges
16a edició
30 de juny > 2 de juliol | Diversos espais

Sitgestiu Cultural
La programació d’estiu dels Museus de Sitges
Juliol i agost | Racó de la Calma

La Trinae 
Radio Primavera Sound en viu
6 de juliol | 20 h | Mercat Vell

Neus Villar 
Pòsit
14 de juliol > 24 de setembre | Miramar C.C

Josep Maria Peñalver
Retrospectiva
15 de juliol > 24 de setembre | Miramar C.C

Festival Jardins Terramar
27 de juliol > 10 d’agost | Jardins de Terramar

Barraques Sitges
18 > 20 d’agost 

Festival Dona
Art en femení
1 de setembre > 10 de setembre | Casino Prado

Sitges Queer Fest
Festival de cultura queer al Garraf
29 de setembre > 1 d’octubre | Diversos espais

Concert Lali BeGood
40 anys Biblioteca Roig i Raventós
30 de setembre | Plaça de Catalunya

Correllengua
21 d’octubre | Tot el dia | Mercat Vell

El passatge dels records
Cia. Minimons
28 d’octubre | 18 h | Mercat Vell

Model de bellesa
El museu de reproduccions de Barcelona
3 de novembre > 28 d’abril de 2024 | Museu de Maricel

XXXVII Concurs de pintura Sanvisens  
XXVII Concurs d’escultura Pere Jou
Exposició de les obres finalistes
11 de novembre > 14 de gener de 2024 | Miramar C.C

Alejandro Martínez 
Guanyador del XXXVI Concurs de pintura Sanvisens
11 de novembre > 10 de desembre | Miramar C.C

Cost de vida
De Martyna Majok
17 de novembre | 20.30 h | Teatre Prado

La casa més petita 
Campi qui pugui
3 de desembre | 12 h | Teatre Prado

El cos més bonic que s’haurà trobat mai 
en aquest lloc
Un monòleg de Pere Arquillué
8 de desembre | 20.30 h | Teatre Prado

Rayda Maria Guzmán 
Guanyadora del XXVI Concurs d’escultura Pere Jou
15 de desembre > 14 de gener de 2024 | Miramar C.C
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Una selecció de les 1.382 obres, objectes 
i documents que els Museus de Sitges 
han incorporat als seus fons des de la 
reobertura dels museus el desembre de 
2014, després de quatre anys tancats 
per les obres de millora de les seves 
instal·lacions. A l’exposició s’hi troben 
obres de Santiago Rusiñol, Ramon Casas, 
Joaquim Mir, Pablo Picasso, Olga Sacharoff, 
Artur Carbonell, entre altres pintors i 
escultors, una àmplia documentació 
gràfica sobre Santiago Rusiñol, un 
important conjunt de nines i joguines que 
han d’ampliar la col·lecció de Lola Anglada i 
una destacada representació de la col·lecció 
Macaya de vidres. 

EXPOSICIÓ

Els museus creixen

Fins al 15 d’octubre
MUSEU DE MARICEL 

ENTRADA GENERAL: 5€

ORGANITZA: Museus de Sitges



Atrapar la llum presenta, a través de l’obra 
de 14 artistes, una selecció de 40 obres que 
mostren les possibilitats del vidre com a 
matèria d’art posada al servei de diversos 
llenguatges, com l’escultura, el món de 
l’objecte artístic o les instal·lacions. Un 
àmbit de la creació força actiu a casa nostra 
en els darrers trenta anys que abraça 
l’exposició, però poc conegut. Una mostra 
sorprenent per les possibilitats plàstiques 
del material, que presenta la singularitat 
de treballar amb la llum com un element 
bàsic de la seva identitat formal. 

EXPOSICIÓ

Atrapar la llum 
Mirades al vidre català contemporani

Fins al 14 de maig
CAN ROCAMORA I MUSEU DE MARICEL

ENTRADA GENERAL: 5€

ORGANITZA: Museus de Sitges



GENERGENER



Fel Faixedas i Carles Xuriguera van fundar, 
juntament amb Quim Masferrer, la mítica 
companyia Teatre de Guerrilla. Faixedas 
i Xuriguera retornen a l’escenari amb 
un espectacle humorístic en el qual es 
converteixen en Caralt i Hostench; dos 
treballadors d’una empresa de vigilants 
d’escenaris qualificats, que omplen les 
hores vigilant un teatre buit. Una història 
de teatre dins del teatre.

FITXA:
Text i interpretació: 
Fel Faixedas i Carles Xuriguera 
Direcció: Robert Molist

TEATRE

Ni rastre de qui vam ser
Amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera

Divendres 13 de gener | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



L’any passat, K.A.E Teatre Social ens va 
sorprendre gratament amb un espectacle 
coral de teatre inclusiu que indagava 
en el significat de la família. Enguany la 
coreògrafa Vero Cendoya i l’actriu Anna 
Barrachina tornen a guiar el projecte i 
aquesta vegada s’endinsen en el món del 
cinema per explorar el concepte de ficció/
mentida. Sitges es prepara per a un gran 
rodatge internacional que tindrà lloc als 
carrers de la vila i nosaltres en serem els 
espectadors. Endavant! 

TEATRE

La gran mentida
K.A.E Teatre Social 

Diumenge 22 de gener | 12 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 3 €

ORGANITZA: Regidories de Drets Civils i Cultura



L’any 2017 vam poder gaudir d’una 
mostra d’obres de l’artista –pintor, 
actor, farandulero– Genís Hernández al 
Miramar-Centre Cultural, en binomi amb 
Roby. Enguany en Genís ha preparat una 
retrospectiva inèdita de la seva obra que 
inclou aquarel·les, dibuixos sobre retalls 
de diaris, acrílics que mostren grups de 
gent fent xerinola i inclús retrats fets amb 
cendra sobre posagots. En les mans d’en 
Genís tota superfície es converteix en llenç 
i en la porta a un univers únic. 

EXPOSICIÓ

M’han dit que pintes
Genís Hernández

Del 27 de gener al 19 de març
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Planta baixa

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



L’artista plàstic i dissenyador gràfic 
vilanoví Raúl Ramos, més conegut amb 
el sobrenom Pink Morro, presenta una 
exposició que suposa un gir de timó en 
la seva trajectòria. Una –com diu el títol– 
Maniobra. La mostra reuneix una sèrie 
d’obres pictòriques en les quals l’artista 
mostra de nou la simplicitat del gest i la 
intensitat del color. Un interès per seduir, 
veure i sentir. Tot és invenció i reinvenció, i 
aquesta és la seva. 

EXPOSICIÓ

Maniobra 
De Pink Morro

Del 28 de gener al 19 de març 
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Primera planta

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura
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En Toni Roca fa més de deu anys que 
imparteix un curs intensiu de quatre 
setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha 
poques places i bufetades per apuntar-
s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen volen 
aprendre a fer-ne pa, però el mètode 
parteix d’una simple i estranya premissa: 
“Per fer un bon pa, no cal tenir la millor 
farina o el llevat més fresc, per fer un bon 
pa, cal estar bé amb un mateix.” Així de 
simple.

FITXA:
Text: Cristina Clemente i Marc Angelet
Direcció: Marc Angelet i Cristina Clemente
Interpretació: Abel Folk, Àngels Gonyalons, 
Roger Coma, Andrea Ros, amb la 
col·laboració de Jordi Martínez

TEATRE

Teràpia integral 
Una comèdia de Cristina Clemente i Marc Angelet

Dissabte 28 de gener | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



FEBRER



Atomik Funk és un conjunt nascut a 
Sitges de la mà del cantant i pianista Pau 
Acunya i el baixista Iñaki Ramos. Amb la 
mirada posada a tots els racons del globus 
terrestre on es fa bona música, les seves 
marcades influències de referents del soul 
i del R&B, creen la barreja perfecta per 
consolidar un projecte potent, carregat de 
música internacional i clàssics coneguts, 
amb un ‘groove’ autèntic i personal, marca 
de la casa. Vam poder gaudir-los en el marc 
del cicle Imprescindibles 2022 i ara en 
tenim una nova oportunitat. 

MÚSICA

Atomik Funk 

Divendres 3 de febrer | 20 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



MARÇ



Una exposició que analitza l’aparició i expansió 
dels nous barris a Sitges sota l’impacte de 
l’emigració arribada d’altres parts d’Espanya. 
Creixement urbanístic, desarrollisme econòmic i 
integració, són elements que van donar lloc a bona 
part de la realitat conceptual i humana del Sitges 
actual. Aquesta mostra és també un homenatge al 
treball d’aquells “altres catalans”, en paraules de 
Paco Candel, que amb un gran esforç van construir 
el nostre Sitges actual.

EXPOSICIÓ ITINERANT

D’immigrants a sitgetans
L’evolució d’un nou Sitges a través 
de la immigració dels anys 40-70

Plaça de Catalunya | Del 4 de març al 10 d’abril 

Plaça dels Castellers | Del 14 al 30 d’abril 

Garraf | Del 5 al 28 de maig

Plaça de Vidal i Quadras 
De l’1 de juny al 16 de juliol 

Accès lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura 
i Grup d’Estudis Sitgetans (GES)



Tres trobadors de llegendes, que recorren 
el món cercant antigues històries, viatgen 
a Vilafranca de Roergue, un poble situat a 
l’antiga regió d’Occitània, per descobrir-nos 
la veritable història d’en Jan Petit (sí, sí, el 
que ballava amb diferents parts del cos!). I 
és que el protagonista de la popular cançó 
infantil que tothom ha cantat, no va ser un 
bufó ni un joglar: va ser un barber occità 
que va liderar una revolta popular sense 
precedents que va desafiar a la poderosa 
monarquia francesa.

FITXA:
Direcció: Joan Arqué 
Dramatúrgia: Salvador S. Sánchez 
Interpretació: Mariona Ginés, Roger Julià  
i Ireneu Tranis

FAMILIAR

Per què balla en Jan Petit? 
Cia. Teatre de l’Aurora

Diumenge 5 de març | 12 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 5 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Després de la creació del primer Lyceum Club femení de 
Londres fundat el 1904, els clubs femenins s’escampen 
per les principals ciutats europees. A Madrid hi arriba el 
1926 i a Barcelona el 1931. Dotze cadires (una per cada 
una de les fundadores de l’entitat) presideixen l’escena. 
Les actrius, amb l’ajuda de projeccions, no només ens 
narren la història d’una associació cultural, sinó la his-
tòria d’una època compulsa i capdavantera on les dones 
van jugar un paper molt important. Ball, música en 
directe, poesia i teatre s’entrellacen per formar una peça 
documental que viatja del 1931 fins a la Guerra Civil.

TEATRE

El club oblidat, 
Barcelona Lyceum Club 
Cia. Les Fugitives

Divendres 10 de març | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense

FITXA:
Direcció: Les Fugitives
Dramatúrgia: Maria Ten
A partir d’una investigació de: M. Àngels Cabré
Interpretació: Judith Corona, Laia Pujol, 
Maria Ten/Dana Carbonell i Neus Soler



El 28 de març del 2005 la vida del cirurgià Marcos 
Hourmann va canviar per sempre. De matinada, 
una pacient de més de 80 anys va arribar al servei 
d’urgències de l’hospital on treballava. Sotmesa a un 
gran patiment físic, el pronòstic només li feia unes 
hores d’esperança de vida. La pacient i la seva filla li van 
demanar que acabés definitivament amb el patiment. 
Marcos, saltant-se tot el protocol mèdic, li va injectar 
50 mg de clorur de potassi a la vena. Va morir al cap de 
pocs minuts. Pocs mesos després, Marcos va rebre una 
notificació del jutjat: estava acusat d’homicidi. 

FITXA:
Autoria:  
Marcos Hourmann, Alberto San Juan i Víctor Morilla
Direcció: Alberto San Juan i Víctor Morilla
Interpretació: Marcos Hourmann 
Espectacle en castellà

TEATRE

Celebraré mi muerte 
Amb Marcos Hourmann

Dijous 23 de març | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 15 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Any de celebració per al Festival de Jazz 
Antic de Sitges! Fa una dècada, el músic 
sitgetà Joan Pinós i un grup de còmplices 
amants del jazz, van treure’s de la màniga 
un festival que cada any omple els carrers 
de la nostra vila de swing, jazz manouche 
i altres sons clàssics, de mans d’artistes 
locals i internacionals. Si cada any és festa 
grossa, aquesta edició ho serà encara més 
perquè 10 anys no són pas pocs. Prepareu-
vos per ballar! 

MÚSICA

Jazz Antic Sitges 
10 anys de jazz!

Del 29 de març al 2 d’abril 
MERCAT VELL I ALTRES ESPAIS

PREUS: consultar a culturasitges.cat

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Berta Paco Sánchez (Barcelona 1985-2020) 
va créixer i viure entre Sitges i Barcelona. 
Les seves obres són expressions abstractes 
de meditacions, vivències i reflexions 
que es comuniquen a manera de poemes 
de colors i formes. La radicalitat ferotge 
del seu traç es contraposa a una poètica 
relacional colorista i lúcida amb la qual 
l’artista interpreta plàsticament el seu 
ric mon interior on apareixen les grans 
qüestions existencials. 

EXPOSICIÓ

Camins d’aigua
Berta Paco

Del 31 de març al 14 de maig
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Planta baixa

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



ABRIL



El bon policia és una afilada comèdia de 
Santiago Rusiñol que en la seva estrena 
l’any 1905 va provocar un gran enrenou 
de crítica i no va deixar indiferent al 
públic de l’època. 117 anys després, la 
història de supervivència de dos amics 
en un temps (també) de crisi, l’amor i un 
seguit d’embolics hilarants tornaran a 
posar en evidència els prejudicis socials i 
l’arbitrarietat de la justícia. En un joc que 
trenca totes les convencions, només dos 
actors interpreten tots els personatges 
de l’auca convidant a l’espectador a riure 
plegats del món que ens ha tocat viure.

FITXA:
Autor: Santiago Rusiñol
Versió, dramatúrgia i interpretació:  
Ricard Farré i Arnau Puig
Música: Joel Riu

TEATRE

El bon policia 
De Santiago Rusiñol

Dissabte 1 d’abril | 20.30 h
SALA JOFRE VILÀ - CASINO PRADO

ENTRADA GENERAL: 5 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense i 
Regidoria de Cultura



La història d’El Jueves és també la història 
d’Espanya, no només pels fets que la 
revista ha retratat durant gairebé mig segle 
d’història, sinó perquè representa també 
una història de l’humor del país i de la falta 
d’humor del poder, convertida en censura 
i denúncies. Aquesta exposició impulsada 
per la Fundació GIN inclourà dibuixos 
clàssics d’El Jueves, portades icòniques, 
vinyetes censurades, una galeria de 
caricatures de presidents i altres sorpreses 
per a amants de la revista i nouvinguts. 

EXPOSICIÓ

El Jueves
45 anys d’humor satíric

De l’1 d’abril al 2 de juliol
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Primera planta

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



És possible que coneguem més els 
personatges que surten a les sèries, que la 
gent que estimem? En Lluís i la Tina, actors 
i productors, preparen un sopar a la seva 
sala de cinema privat, per veure el primer 
capítol de la nova temporada de la seva 
sèrie preferida. Han convidat en David i la 
Conxa, una parella amb qui comparteixen 
la professió, un passat i una plataforma de 
streaming. Mentre sopen, descobreixen 
que a la plataforma que comparteixen, hi 
ha un perfil que ningú sap de qui és. La 
comèdia (i el drama) està servida. 

FITXA:
Amb Mònica Pérez, Esther Soto,  
Josep Ferré i Jordi Ríos

TEATRE

Qui està mirant? 
Una comèdia en sèrie

Dissabte 14 d’abril | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 15 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Una persona es lleva de bon matí, amb 
les seves cabòries, consulta llibres i no 
sabem ben bé què li passa fins que rep una 
trucada telefònica i ens assabentem que 
ha de fer un discurs, que és el rei i que com 
cada any, el dia del seu aniversari, dedica 
unes paraules a la població. L’abdicació és 
un monòleg d’Albert de la Torre sobre la fi 
del paradigma social de convivència en el 
qual s’ha basat la política i la pau europea 
des de la fi de la II Guerra Mundial.

FITXA:
Autor: Albert de la Torre
Direcció: Ramon Simó
Interpretació: Xavier Ruano
I·luminació: Sílvia Valls

TEATRE

Abdicació 
D’Albert de la Torre

Dissabte 22 d’abril | 18 h
SALA JOFRE VILÀ - CASINO PRADO

ENTRADA GENERAL: 16 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



Juntament amb el circ, la dansa és una 
de les disciplines més oblidades dins de 
les arts escèniques. Des de Sitges ens 
proposem posar el focus en les creacions 
més recents de ballarines, ballarins, 
coreògrafs i coreògrafes locals i d’altres 
orígens per celebrar, a casa, el Dia 
Internacional de la Dansa. La tradicional 
barra clàssica que té lloc al Passeig de 
Sant Sebastià, dona la sortida a una 
programació en la qual enguany veurem 
danses tradicionals com l’esbart (passada 
pel filtre de la contemporaneïtat), noves 
veus del moviment i també peces creades 
per les diverses escoles de dansa de la vila. 

DANSA

Dansa Sitges
Commemoració del Dia Internacional de la Dansa

Del 27 al 30 d’abril 
DIVERSOS ESPAIS

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



La Cia. Silvia Batet és una companyia 
formada per ballarins, músics i 
dissenyadors de llum. Van debutar el 2017 
i des d’aleshores ja han presentat quatre 
peces: La doble hélice, Pas de Carla, Iris, 
Raquel y Goretti, Réquiem i la més recent, 
Oblivion. Amb aquesta última, estrenada al 
Festival Grec 2021, van guanyar el Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre 2020 i l’han 
representat a festivals de referència com el 
Sismògraf d’Olot.  Tot un espectacle

DANSA

Oblivion 
Cia. Silvia Batet
Dins del Dansa Sitges

Divendres 28 d’abril | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 15 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Solc ens proposa un diàleg entre la dansa i 
la música de l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya, amb música creada i tocada 
en directe per Arnau Obiols i ballada per 
l’Esbart Ciutat Comtal. Si l’any passat 
vau veure a Sitges l’espectacle EN5D, de 
l’Esbart Ciutat Comtal amb música del 
grup Criatures, sabreu que estem davant 
d’una proposta que reivindica les arrels i la 
tradició de la millor manera possible: fent-
la present i ben viva

DANSA

Solc 
Esbart Ciutat Comtal i Arnau Obiols
Dins del Dansa Sitges

Dissabte 29 d’abril | 18.30 h
PLAÇA DE VIDAL I QUADRAS

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



MAIG



El Límbic és el primer festival itinerant 
de creació contemporània del país. 
Multidisciplinari i amb l’ambició de posar 
en diàleg totes les arts vives, és una gran 
cita de cultura al carrer que demostra la 
vitalitat de la creació en català. Música, 
teatre, circ, humor, dansa, performance i 
poesia es troben i es repensen des d’una 
perspectiva innovadora, juntament amb 
propostes que combinen nous formats i 
disciplines. La primera edició del festival 
es va celebrar el 2022 a Terrassa i enguany 
Sitges és l’escenari escollit. 

TEATRE, DANSA I MÚSICA

Límbic 
Festival itinerant de creació contemporània

Divendres 5 i dissabte 6 de maig
DIVERSOS ESPAIS

Entrada lliure

ORGANITZA: Òmnium Cultural 
i Regidoria de Cultura



Sitges fa una crida als artistes més 
propers del territori per exposar i vendre 
les seves obres al Mercat Vell durant un 
cap de setmana. En els últims anys, la 
Fira d’Art s’ha repensat per tal de fer-la 
més participativa i més vinculada al 
teixit cultural i artístic de Sitges. Enguany 
tornem amb la intenció de posar en relleu 
el caràcter artístic del municipi, tant des 
del vessant amateur com del professional. 

EXPOSICIÓ

Fira d’Art 

Dissabte 13 i diumenge 14
de maig
MERCAT VELL I ALTRES ESPAIS

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura

©
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Dirigit per Miquel Massana i amb Adrià 
Mort a la percussió, la dramatúrgia 
i la posada en escena d’Introit guien 
una història que té les places com a 
protagonistes. Amb cançons com El 
trencanous (Txaikovski), l’Oreneta de Queralt 
(Manuel Oltra) i País Petit (Lluis Llach) s’hi 
barregen el blues, la balada, el pop i altres 
gèneres, en una mostra de mestissatge de 
la cobla com a formació orquestral. 

MÚSICA

Introit 
Amb el grup vocal In Crescendo, la Cobla Maricel  
i la cantautora Anna d’Ivori

Diumenge 14 de maig | 12 h 
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



El Grup d’Estudis Sitgetans (GES), una 
entitat que fomenta l’estudi i la divulgació 
del patrimoni sitgetà des d’òptiques 
diverses, organitza cada any el Fotomaig, 
una gran exposició impulsada per la seva 
secció fotogràfica, que mostra a través 
d’imatges un bon resum de l’actualitat de 
la vida centrada en camps tant diversos 
com les festes populars, el patrimoni 
arquitectònic i la flora i fauna més propera. 

FOTOGRAFIA

Fotomaig 
Mostra de la secció fotogràfica  
del Grup d’Estudis Sitgetans (GES)

Del 20 de maig al 4 de juny
DIVERSOS ESPAIS

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



La Rosa Andreu sempre ha tingut la 
sensació que arriba tard a tot arreu, 
en tots els aspectes de la seva vida. A 
partir d’aquesta anècdota, Rosa Andreu 
ofereix al públic, amb la complicitat de 
la dramaturga i guionista Mercè Sarrias, 
una mirada tendra i divertida d’una dona 
d’avui, compromesa, treballadora i de 
poble, tot això portat a l’escenari amb 
l’energia i la gràcia que la caracteritzen des 
de l’inici de la seva carrera. 

FITXA:
Autoria i direcció: 
Rosa Andreu i Mercè Sarrias
Interpretació: Rosa Andreu

TEATRE

Faig tard… i què?! 
De Rosa Andreu i Mercè Sarrias

Divendres 26 de maig | 20 h
SALA JOFRE VILÀ - CASINO PRADO

ENTRADA GENERAL: 16 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



JUNY



Sveta Truixka és una violoncel·lista russa 
reconeguda internacionalment. Els seus 
recitals ofereixen un programa variat 
de grans obres mestres del passat, que 
poden gaudir tant els músics professionals 
com el públic menys entès. En aquesta 
ocasió, Truixka interpretarà temes del 
violoncel·lista, compositor i defensor dels 
drets i les llibertats català Pau Casals, que 
va morir fa 50 anys. 

MÚSICA

Concert d’homenatge 
a Pau Casals
Amb Sveta Truixka

Diumenge 4 de juny | 19 h 
JARDINS DEL PRADO

ENTRADA GENERAL: 16 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



Som a l’any 1961. Pau Casals ofereix un 
concert a la Casa Blanca, convidat pel 
president Kennedy. Des de l’exili, Casals 
manté la seva creuada a favor de la pau al 
món i el retorn de la democràcia a Espanya. 
Kennedy és la gran esperança per evitar 
que la guerra freda esclati en una guerra 
real de conseqüències inabastables. Casals 
i Kennedy s’admiren, però tenen idees ben 
diferents. El món penja d’un fil, i les tisores 
per tallar-lo estan en ben poques mans.

FITXA:
Idea original, dramatúrgia i direcció: Jordi 
Roigé, amb la direcció de Llorenç Rafecas
Interpretació: Roc Esquius, Mingo Ràfols i 
Mercè Pons

TEATRE

Un concert a la Casa Blanca 
Cia. La Drecera

Divendres 9 de juny | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



Després d’un any de pausa, el festival 
Reciclart torna a conscienciar-nos del (mal) 
estat de salut del planeta a través de l’art. 
Ho fa, concretament, a través d’obres i 
peces que han estat confeccionades sense 
deixar un impacte negatiu a la Terra, 
a través del reciclatge i la reutilització 
d’objectes i materials que ja han complert 
el seu cicle vital. A banda de presentar 
una gran exposició col·lectiva, el Reciclart 
es complementa amb un programa 
d’activitats que tracten temes relacionats 
amb la cura del medi ambient. 

EXPOSICIÓ

Reciclart 
Festival de reciclatge i art responsable

Del 9 de juny al 9 de juliol
DIVERSOS ESPAIS

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Una exposició dedicada a la col·lecció 
Bertran, que inclou obres d’artistes com 
El Greco, Goya, Vicente López, Alejo 
Fernández i Juan de Zurbarán, entre 
d’altres. Amb aquesta mostra s’inicia 
una sèrie dedicada a l’ADN dels Museus 
de Sitges, el col·leccionisme d’art que 
dona forma al Museu del Cau Ferrat i al 
Museu de Maricel, amb les quals es vol 
presentar al públic un seguit d’obres 
d’art normalment allunyades de les sales 
expositives. 

EXPOSICIÓ

La col·lecció Bertran 

Del 14 de juny al 8 d’octubre
CAN ROCAMORA - MUSEUS DE SITGES

ENTRADA GENERAL: 5 €

ORGANITZA: Museus de Sitges



El Mag Lari és un mag estrafolari, però 
no hi diu La Pregonera, sinó ell mateix. 
Estrafolari en la manera de ser, en la de 
vestir, en els números que fa i en com 
els explica. Tan estrafolari que es menja 
una lletra de la paraula i posa per títol 
a l’espectacle Strafalari. El Mag Lari 
presenta un espectacle de màgia inspirat 
en l’estil brillant de Las Vegas, amb 
molta participació i, com sempre, moltes 
sorpreses. 

FITXA:
Guió i direcció: Mag Lari
Interpretació: Mag Lari
Disseny d’il·luminació: Oriol Rufach 
Escenografia: Castellserà Màgic

MÀGIA

Strafalari 
Amb el Mag Lari 

Dissabte 17 de juny | 19 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 18 €

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita 
Roig i l’Ofèlia Carbonell són gent de merda. 
Són gent jove que intenta ser feliç en un 
context de feina precària, habitatge precari 
i feina també precària en molts casos. A 
vegades conviuen, també, amb una mena 
de buit existencial molt probablement 
causat per tots aquests condicionants 
mencionats fa un moment. Podrien plorar 
a casa, o enfadar-se a casa, o a Twitter, però 
van tenir la brillant idea de fer un pòdcast i 
de fer-lo en català. I resulta que molta gent 
l’escolta i el gaudeix. Potser tu també ets 
gent de merda o podries ser-ho. 

PÒDCAST

Gent de Merda 
Radio Primavera Sound en viu

Dijous 22 de juny | 20 h
MERCAT VELL 

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Joventut 
i Regidoria de Cultura



Enguany en farà ja setze que la vila s’omple 
de versos i de rimes i de paraules que 
juguen i, sobretot, de poetes vinguts de 
casa seva cap a la nostra vila, on en Joan 
Duran i la Cèlia Sànchez-Mústich, amb 
l’ajuda d’una colla de persones talentoses, 
els han preparat una festa que els celebra 
i els homenatja. Aquest estiu, doncs, set 
poetes tornaran a baixar de l’autobús 
disposats a viure dos dies i mig de festes al 
pur estil sitgetà. 

POESIA

Festa de la Poesia a Sitges 

Del 30 de juny al 2 de juliol
DIVERSOS ESPAIS 

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



JULIOL



Tenint un espai tan privilegiat com el Racó 
de la Calma, seria una llàstima no aprofitar-
lo els vespres d’estiu per dur a l’exterior 
tot d’activitats culturals organitzades per 
l’equip dels Museus de Sitges. Durant el 
juliol i l’agost, el Racó s’omple de concerts 
de clàssica de petit format amb una copa 
de Malvasia de Sitges, projeccions de 
cinema de la mà del Festival de Cinema 
Fantàstic, tallers per a tota la família i 
visites insòlites. 

MÚSICA, ART, CINEMA I ACTIVITATS FAMILIARS

Sitgestiu Cultural 
La programació d’estiu dels Museus de Sitges

Juliol i agost
RACÓ DE LA CALMA I ALTRES ESPAIS

ORGANITZA: Museus de Sitges



En l’actualitat, anar al lavabo és un acte 
íntim, però a l’Antiga Roma, quan les 
termes públiques eren el centre de l’oci, els 
lavabos de l’època, les latrinae, comptaven 
sovint amb més d’un seient. I era mentre 
cagaven que els romans entaulaven 
conversa. En ple segle XXI,  la Cèlia, la Llum 
i la Mercè recuperen l’hàbit: elles són La 
Trinae, un pòdcast fet per i per a persones 
autènticament joves, on, amb les seves 
pròpies paraules “ens caguem en tot 
conjuntament”. 

PÒDCAST

La Trinae 
Radio Primavera Sound en viu

Dijous 6 de juliol | 20 h
MERCAT VELL  

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Joventut 
i Regidoria de Cultura



Pòsit és un projecte creatiu que sorgeix 
del procés de desconstrucció d’una casa 
amb més de cent anys d’història. Mentre 
treballava en la reforma de l’habitatge, 
l’artista Neus Villar explica que va sentir 
una pressió que la duia a preguntar-
se sobre la seva responsabilitat en la 
preservació històrica d’aquest espai on 
abans hi havia viscut unes altres persones. 
Què conservar i què descartar? Tot això va 
passar durant el confinament més estricte, 
mentre tothom estava tancat a casa, i ella 
no va tenir cap altre remei que enfrontar-
s’hi…creativament. Pòsit és el resultat de la 
seva investigació. 

EXPOSICIÓ

Neus Villar
Pòsit 

Del 14 de juliol 
al 24 de setembre
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Planta baixa

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Josep Maria Peñalver va començar a 
interessar-se pel món de la fotografia 
d’adolescent, i va fer els primers passos 
amb una Kodak Portait Brownie i un 
modest laboratori a casa seva. El que 
era una afició aviat va convertir-se en un 
ofici, i durant gairebé mig segle Peñalver 
va dur una càmera penjada al coll, ja fos 
per a fer encàrrecs editorials, fotografia 
arquitectònica i de rodatges, o bé per 
retratar persones, interiors i paisatges. 
Un cop desaparegut, la seva dona, Mercè 
Casadellà Rubiés i la secció fotogràfica 
del Grup d’Estudis Sitgetans, de la qual 
formava part, van proposar dedicar-li (i 
dedicar-nos, a totes les persones de Sitges) 
una retrospectiva que ara finalment es fa 
realitat. 

FOTOGRAFIA

Josep Maria Peñalver
Retrospectiva fotogràfica 

Del 15 de juliol 
al 24 de setembre
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Primera planta

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Amb la concessió renovada durant quatre 
anys, l’organització del Festival Jardins 
Terramar tornarà a dur a Sitges una sèrie 
d’artistes amb un èxit incontestable entre 
el públic, tot acompanyat d’una proposta 
gastronòmica de qualitat, en un entorn 
idíl·lic i biodivers com són els Jardins de 
Terramar. A l’espera de conèixer el ‘line-up’ 
d’enguany, ja podem avançar que aquesta 
edició comptarà també amb el cicle 
Imprescindibles, que vol posar en relleu el 
talent musical i de dansa de proximitat.  

MÚSICA

Festival Jardins Terramar 

Del 27 de juliol al 10 d’agost 
JARDINS DE TERRAMAR



AGOST



Les Barraques són una associació local 
sense ànim de lucre i en la qual hi 
participen diverses entitats socials i 
culturals de la vila, que des de l’any 2018 
organitzen els concerts que fan de prèvia 
a la Festa Major, posant l’accent en el 
públic jove, la llengua catalana i la paritat. 
Lildami, Buhos, Els Catarres, Roba Estesa 
i La Pegatina són només alguns dels grans 
noms que han passat per un festival que ja 
és tota una tradició (jove) al municipi. 

MÚSICA

Barraques Sitges

Del 18 al 20 d’agost 



SETEMBRE



El Festival Dona, organitzat pel Casino 
Prado, es consolida amb la celebració de la 
seva cinquena edició. L’any passat hi vam 
poder veure hits com L’Oreneta, amb Emma 
Vilarasau i Dafnis Balduz i la gravació 
en directe de l’exitós pòdcast Saldremos 
mejores, amb Nerea Pérez de las Heras i 
Inés Hernand. A l’última edició el festival 
va presentar també el 1r Concurs de 
Curtmetratges en Femení, una bona idea 
més per part de la organització. Per molts 
anys més! 

TEATRE, MÚSICA I CINEMA

Festival Dona 
Art en femení

De l’1 al 10 de setembre
TEATRE PRADO  

ORGANITZA: Casino Prado Suburense



La diversitat sempre és motiu de 
celebració, i per això La Pregonera celebra 
propostes com la del Sitges Queer Fest, que 
posen la diferència al centre, la normalitat 
en qüestió i la vila de cap per avall, plena 
de cabarets i plomes (de vestir i d’escriure), 
i discursos que reivindiquen la presència 
d’allò queer a la cultura sitgetana. 
A l’espera que des de l’organització 
presentin la programació d’enguany, ja us 
recomanem que preneu nota de les dates a 
la vostra agenda d’imperdibles. 

MÚSICA, TEATRE, CABARET I DIVULGACIÓ

Sitges Queer Fest 
Festival de cultura queer al Garraf

Del 29 de setembre 
a l’1 d’octubre
DIVERSOS ESPAIS  

ORGANITZA: Associació LGTBIQ+ Colors Sitges 
Link



Lali BeGood ha estat per a la canalla 
catalana el que va ser l’arribada dels 
Beatles als anys 60 a escala mundial i La 
vida secreta de les formigues és el seu 
Twist and shout. Per celebrar el seu 40 
aniversari, la Biblioteca Roig i Raventós 
converteix la plaça Catalunya, epicentre de 
la infància sitgetana, en un gran escenari 
que acollirà el nou concert de Lali BeGood i 
la seva banda. 

FAMILIAR 

Concert de Lali BeGood 
40 anys Biblioteca Roig i Raventós

Dissabte 30 de setembre | 
Hora per confirmar
PLAÇA DE CATALUNYA

Entrada lliure

ORGANITZA: Biblioteques de Sitges



OCTUBRE



Una llengua viu mentre es fa servir en 
tots els àmbits de la vida: als patis de 
les escoles, a festes plenes de joves i per 
reclamar els nostres drets. El Correllengua 
és un esdeveniment anual que se celebra 
simultàniament per tot el territori català 
i que cada any tria una personalitat 
vinculada a la cultura catalana (l’any 
passat va ser Joan Fuster) per tal de 
retre-li homenatge. En paral·lel a un 
manifest reivindicatiu que es llegeix a tot el 
territori, cada municipi organitza concerts, 
activitats per a la canalla i altres propostes. 

MÚSICA, PARAULA I DIVULGACIÓ

Correllengua 2023 

Dissabte 21 d’octubre
MERCAT VELL 

Entrada lliure

ORGANITZA: Ateneu Popular de Sitges



La companyia Minimons retorna el Mercat Vell als 
seus orígens, quan era l’espai on les sitgetanes i 
sitgetans s’abastien amb allò que necessitaven, amb 
la diferència que, al Passatge dels records també s’hi 
venen joguines, estius, bons moments de Nadal i altres 
memòries boniques . A través d’un recorregut interactiu 
i sensorial, el públic visitarà, en petits grups, diferents 
espais escènics en els quals, gràcies a la interacció 
amb els comerciants de la companyia, viurem una 
experiència inoblidable. El passatge dels records va 
guanyar el Premi Fetén 2022 a la millor instal·lació. 

FITXA:
Direcció, creació i idea original:  
Pancho García i Marta Joan
Interpretació: 
Pancho García, Marta Joan i Giovanna Pezzullo.
Disseny Escenogràfic: Pancho García, Marta Joan, 
David Batignani, Giovanna Pezzullo, Paula Joseph, 
Anna Tamayo, Cristian Gómez, Jorge Prats, Stephane 
Laidet i Sara Bigas.
Il·luminació i so: Pancho García

FAMILIAR 

El passatge dels records 
Cia. Minimons

Dissabte 28 d’octubre | 18 h
MERCAT VELL 

ENTRADA GENERAL: 5 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



NOVEMBRE



Els Museus de Sitges atresoren, des de 
1935, una gran part de les col·leccions del 
que va ser el Museu de Reproduccions 
de Barcelona, obert l’any 1891 al Palau 
de Belles Arts de Barcelona de l’Exposició 
de 1888. Aquesta mostra presenta un 
recorregut per diverses àrees de la història 
de l’art com les arts del vidre, la ceràmica, 
l’esmalt, el ferro, la porcellana, l’escultura, 
el mosaic o el moble, entre d’altres, a partir 
de les reproduccions d’obres mestres 
de cadascun d’aquests àmbits, creades 
durant la dècada de 1880 a diversos països 
europeus i també a casa nostra. 

EXPOSICIÓ

Models de bellesa
El Museu de Reproduccions de Barcelona 

Del 3 de novembre del 2023  
al 28 d’abril del 2024
MUSEU DE MARICEL

ENTRADA GENERAL: 5 €

ORGANITZA: Museus de Sitges 



Reivindiquem el valor que tenen i la 
funció que fan els concursos Sanvisens, 
de pintura, i Pere Jou, d’escultura. Durant 
més de tres dècades el primer, i de dues 
el segon, aquests premis han permès a 
centenars d’artistes exposar les seves obres 
al Miramar-Centre Cultural, i a desenes 
d’ells, els guanyadors de cada edició, han 
rebut una dotació econòmica i han pogut 
exposar la seva obra individualment. De 
la mateixa manera que els concursos 
han beneficiat els i les artistes que hi han 
participat, el públic ha pogut gaudir de 
noves veus i noves maneres de mirar el 
món a través de l’art. Per molts anys més! 

EXPOSICIÓ

XXXVII Concurs de pintura 
Sanvisens i XXVII Concurs 
d’escultura Pere Jou
Exposició de les obres finalistes

De l’11 de novembre del 2023 
al 14 de gener del 2024
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Primera planta

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Alejandro Martínez García va guanyar el 
XXXVI Concurs de Pintura Sanvisens amb 
una peça d’acrílic i oli que és representativa 
de la seva obra; una exploració de l’ésser 
humà, el paisatge i les seves il·lusions. “Vull 
explicar les meves reflexions a través de la 
imatge d’altres persones, des de diferents 
llocs, des d’altres temps; donar la sorpresa 
de les qualitats que es repeteixen i es 
comparteixen”, diu l’autor. 

EXPOSICIÓ

Alejandro Martínez
Guanyador del XXXVI Concurs de pintura Sanvisens 

De l’11 de novembre 
al 10 de desembre
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Planta Baixa

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



L’Eddie, un camioner a l’atur, i la seva exdona, Ani, 
es retroben d’una manera inesperada després d’un 
accident que l’ha deixat tetraplègica. La Jess, filla 
d’immigrants, graduada universitària, pluriocupada, 
es troba en un moment desesperat quan es presenta 
a l’oferta de feina de cuidadora que ha publicat 
en John, un investigador universitari brillant amb 
paràlisi cerebral. A mesura que aquestes quatre 
vides tan diferents col·lideixen i s’entrellacen, els 
rols s’intercanvien, s’inverteixen i exposen – qui 
està realment cuidant de qui? Qui ajuda a qui? S’ha 
d’aprendre a deixar-se ajudar?

FITXA:
Autoria: Martyna Majok
Traducció: Adriana Nadal
Direcció: Pau Carrió
Interpretació: Julio Manrique, Pau Roca, Anna Sahun
i Katrin Vankova
Escenografia: Paula Bosch
Il·luminació: Guillem Gelabert

TEATRE

Cost de vida 
De Martyna Majok

Divendres 17 de novembre | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 15 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



DESEMBRE



Amb una maleta, un petit pomer i el desig 
de tornar aviat, la Bettina deixa enrere casa 
seva per descansar del soroll de les bombes i 
de la por que li provoca la guerra. En arribar 
a la seva “nova casa”, s’adona que res és com 
s’imaginava. La Norma, una nena més gran 
en la mateixa situació, serà qui l’acompanyi 
en aquesta història, construint entre les 
dues una amistat que els permetrà fer front 
a les dificultats a les quals sobreviuen. Un 
espectacle compromès amb la infància que 
aborda la incertesa que viuen les nenes i 
nens refugiats després d’abandonar el lloc 
d’origen.

FITXA:
Direcció: Rosa Díaz de La Rous Teatro
Interpretació: Cristina Garcia i Aitana Giralt
Autoria del text original: Maialen Díaz
Traducció i adaptació: Xavier Manuel i 
Cristina Garcia
Disseny d’escenografia: David Lainez

FAMILIAR 

La casa més petita 
Cia. Campi qui pugui 

Diumenge 3 de desembre | 12 h
TEATRE PRADO 

ENTRADA GENERAL: 5 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Pere Arquillué protagonitza aquest monòleg a set 
veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus 
secrets. El cos d’un jove de disset anys, apareix mort, 
vestit únicament amb un banyador vermell i unes 
vambes d’esport al mig d’un camp de farratge. La 
troballa d’aquest cadàver inicia aquest text per un únic 
intèrpret, on a través de diverses veus, com si es tractés 
d’un ritual d’exorcisme, ens endinsarem en aquest 
fet i el bellíssim paisatge rural d’un petit poble on, 
aparentment, mai passa res.

FITXA:
Autoria: Josep Maria Miró
Direcció: Xavier Albertí
Interpretació: Pere Arquillué
Música: Quim Reixach i Sergi Llopart
Disseny de llums, d’escenografia i composició musical: 
Xavier Albertí

TEATRE

El cos més bonic que s’haurà 
trobat mai en aquest lloc 
Amb Pere Arquillué

Divendres 8 de desembre | 20.30 h
TEATRE PRADO

ENTRADA GENERAL: 15 €

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



Rayda Maria Guzmán González va guanyar 
el XXVI Concurs d’escultura Pere Jou amb 
una peça de pasta de porcellana francesa 
fornejada i amb fils de coure. El públic 
podrà gaudir d’una selecció de les seves 
darreres escultures, molt centrades en 
l’univers orgànic, la vegetació, els canvis 
d’estació i la cartografia. 

EXPOSICIÓ

Rayda Maria Guzmán
Guanyadora del XXVI Concurs d’escultura Pere Jou 

Del 15 de desembre del 2023 
al 14 de gener del 2024
MIRAMAR-CENTRE CULTURAL
Planta Baixa

Entrada lliure

ORGANITZA: Regidoria de Cultura



MÉS CULTURA



I no t’oblidis de...
RAL·LI BARCELONA-SITGES 
11 i 12 de març

CICLE LITERARI DE PRIMAVERA 
Maig-juny

MEDITERRANEAN GUITAR 
FESTIVAL 
Maig-octubre

DIA INTERNACIONAL DELS 
MUSEUS 
18 de maig

SITGES NEXT 
7 i 8 de juny

CONCURS DE MÚSICA JOSEP 
MIRABENT I MAGRANS 
20 i 21 de maig

ORGULL LGTBI 
Juny

CONCERTS DE MITJANIT 
Juliol i agost

SITGES - FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINEMA 
FANTÀSTIC DE CATALUNYA 
5-15 d’octubre

CICLE DE TARDOR MEMORIAL 
JOSEP VADELL 
Octubre i novembre

DIA DE L’ARTISTA 
23 octubre

48H OPEN HOUSE 
21 i 22 d’octubre

BIBLIOTEQUES AMB D.O. 
Novembre

ENDIMARIS - MOSTRA CINEMA 
LGTBIQ+. 
3-12 de novembre

SETMANA DE LA MALVASIA 
Mitjans de novembre

NIT DE PREMIS SITGES 
30 de novembre

+Informació 

i agenda actualitzada: 

culturasitges.cat



CULTURA
POPULAR
Carnaval 16-22 de febrer

Caramelles 8 i 10 d’abril

Sant Jordi 23 d’abril

Aplec de la Trinitat 4 de juny

Corpus 9-18 de juny

Festes del barri del Poble Sec 
23-25 de juny

Festes del barri de les Cases Noves 
8 i 9 de juliol

Festa de Campdàsens 2 de juliol

Festivitat del Vinyet 5 d’agost

Festes del poble de Garraf  
12-15 d’agost

Festa Major de Sant Bartomeu 
23 i 24 d’agost

Dansaplaça Setembre

Festa Major de Santa Tecla 
22 i 23 setembre

“Trofeu Vila de Sitges”  
de Colles Sardanistes Per confirmar

Festa de la Verema i Mostra de Vins 
 29 de setembre - 1 octubre

Diada de la Colla Jove de Castellers  
de Sitges 21 octubre

Exposició de Pessebres i Diorames 
Mitjans de desembre

Teatre: Els Pastorets  
Finals de desembre

ELS MUSEUS DE SITGES
PATRIMONI, EXPOSICIONS I ACTIVITATS
Museu del Cau Ferrat
Museu de Maricel
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 €
• Quota anual fins als 25 anys: 16 €
• Quota anual a partir dels 65 anys: 16 €
• + 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 són espais culturals oberts a la ciutadana 
de Sitges amb cultura de proximitat: exposicions, xerrades, 
presentacions de llibres, tallers d’escriptura, clubs de lectura, 
activitats infantils i molt més.
+ INFORMACIÓ:  bibliositgessr.wordpress.com
bibliotecajoseproigiraventos.wordpress.com

El CIM - Centre d’Interpretació  
de la Malvasia de Sitges 
Plaça de Joan Duran i Ferret
Quin gust té la Malvasia de Sitges? Quina olor desprèn el vi dolç? 
Quin tacte té el tronc del cep? Quina mena de soroll fa un boter 
quan construeix una bóta? Com és el pàmpol de la Malvasia de 
Sitges? Descobreix tot el patrimoni cultural de la Malvasia en un 
indret únic.
• + INFORMACIÓ: cellerdelhospital.cat

Els clàssics



INFORMACIÓ



ESPAIS SALES D’EXPOSICIONS
1_Miramar - Centre Cultural 
Carrer de Bernat de Fonollar, 19

2_Museu de Maricel 
Carrer de Bernat de Fonollar, s/n

3_Can Falç de Mar 
Passeig de la Ribera, 13-14

4_Estudi Vidal – Sala d’Art 
Carrer d’en Bosc, 6

5_Espai Cultural Pere Stämpfli 
Carrer d’en Bosc, 9

6_Mercat Vell 
Plaça de l’Ajuntament 

ESPAIS ESCÈNICS 
I MUSICALS
7_Teatre Prado  
i Sala d’actes Jofre Vilà 
Carrer de Francesc Gumà, 6-14

8_Saló-Teatre EL Retiro  
i Jardins Del Retiro 
Carrer d’Angel Vidal, 17

9_Escorxador – Centre d’Arts 
Vives 
Carrer de Joan Maragall, 36

10_Jardins de Terramar 
Carrer de Cristòfol Colom, 20-26
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VENDA D’ENTRADES

Espectacles organitzats per 
l’Ajuntament de Sitges*

Oficina Turisme de Sitges:
Plaça Eduard Maristany, 2
a De dilluns a divendres de 15.30 a 18 h 

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

*NO es reserven entrades. Tampoc 
s’admeten canvis ni devolucions sempre 
i quan no siguin a conseqüència de les 
restriccions sanitàries o per altres motius 
de força major.

Exposicions organitzades 
pels Museus de Sitges 
i la Fundació Stämpfli
Museus Cau Ferrat i Maricel: 
Carrer de Fonollar, s/n
Fundació Stämpfli:  
plaça de l’Ajuntament, 13

Espectacles organitzats pel  
Casino Prado Suburense
Secretaria: C. de Francesc Gumà, 6-14
ONLINE: casinoprado.cat

Espectacles organitzats per la 
Societat Recreativa El Retiro
Secretaria: Carrer d’Angel Vidal, 17
ONLINE: elretirositges.com

ONLINE:  CULTURASITGES.CAT/ENTRADES



DESCOMPTES
NOU! Abonament cultural
Preu: 45 € (4 entrades) 60 € (6 entrades) 
i 72 € (8 entrades) 
Espectacles inclosos: Celebraré mi muerte, 
Qui està mirant?, Oblivion, Cost de vida, El 
cos més bonic que s'haurà trobat mai en 
aquest lloc.
Es pot compartir amb algú? Sí, es poden 
reservar un màxim de dues entrades per 
espectacle. 
Descomptes extra: Carnet Blau + (-40%), 
Carnet Jove (-50%) i infants fins als 11 
anys (-60%). 
Qui el pot demanar? Les persones que hi 
estiguin interessades. 
Procediments: L'abonament es pot 
adquirir a culturasitges.cat i a les oficines 
habituals. 

Carnet Jove (-50 %)
Qui el pot demanar? Joves entre 12 i 30 
anys, ambdós inclosos.
Requeriments: ser resident a Catalunya. 
Procediments: adreceu-vos a qualsevol 
oficina de CaixaBank ubicada a Catalunya 
(consulteu la informació a carnetjove.cat).

Carnet de Biblioteca (-15%)
Qui el pot demanar? Les persones que hi 
estiguin interessades. 
Requeriments: cal ser resident a 
Catalunya.
Procediments: adreceu-vos a les 
biblioteques Santiago Rusiñol i Josep Roig 
i Raventós, o a qualsevol biblioteca de 
Catalunya.

Carnet Blau + (-40%) 
i Carnet Blau S (-100%)
Qui el 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 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 que reconegui la condició de 
pensionista per incapacitat permanent 
o bé de classes passives.

• Aturats/des inscrits/es al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

• 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’OAC 
aportant la documentació que 
correspongui (més informació a  
sitges.cat/carnetblau).

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 persones que 
ho necessitin. No s’hi permetrà 
l’accés en cap altre cas. Alguns 
espais expositius no estan adaptats 
a l’accessibilitat de les persones 
amb dificultats visuals o amb 
cadires de rodes. Per informar-se de 
l’espai expositiu o de l’espectacle 
i comunicar la necessitat, cal 
contactar amb la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Sitges: 
cultura@sitges.cat 



EQUIP
PROGRAMACIÓ I COORDINACIÓ: 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Sitges

SUPORT INSTITUCIONAL: 

Generalitat de Catalunya.  
Departament de Cultura 

Diputació de Barcelona. Serveis de Cultura

COL·LABORADORS: 

Museus de Sitges

Casino Prado Suburense

Societat Recreativa El Retiro

AGRAÏMENTS:

Servei de Tradicions i Festes  
de l’Ajuntament de Sitges

Departament de Serveis Urbans  
de l’Ajuntament de Sitges

Servei de Drets Civils de l’Ajuntament  
de Sitges

Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Sitges

Departament de Turisme 
de l’Ajuntament de Sitges

Biblioteca Santiago Rusiñol

Biblioteca Josep Roig i Raventós

CIM - Centre d’Interpretació de la Malvasia 
de Sitges

...i totes les entitats i associacions del 
municipi que mantenen ben viva l’agenda 
cultural sitgetana

DISSENY GRÀFIC:

OU estudi  
(Edu Sentís i Xavi Huete)



AMB EL SUPORT AMB LA COL·LABORACIÓ

MÉS INFORMACIÓ  
lapregonera.cat

REGIDORIA DE CULTURA AJUNTAMENT DE SITGES 
Carrer de la Davallada, 12, 08870 Sitges 

Tel. +34 93 811 42 40 | cultura@sitges.cat

ACTUALITAT CULTURAL:  
culturasitges.cat

Subscriu-te a l’agenda cultural de Sitges enviant 
un correu electrònic a info@culturasitges.cat

SEGUEIX-NOS

@CulturaSitges | @AjSitges 
#LaPregonera #CulturaSitges


