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Welcome
to Sitges

Cosmopolita, creativa, diversa, respectuosa i bolcada al 

mar. Així és Sitges, l’indret que inspirà el modernisme 

català i que segueix inspirant any rere any milions de 

turistes i visitants d’arreu del món.  

Per a molts, el secret rau a les seves 26 platges de sorra fina. Per a d’altres, els més de 300 dies 

de sol a l’any. Però a Sitges, anem més enllà. Som gastronomia local, cultura, festes, tradicions, 

compres i esport.  Som un destí accessible i de qualitat. Sitges afavoreix; i el caràcter amable dels 

nostres habitants enamora. Perquè si véns a Sitges, ets de Sitges. 

Que no t’ho expliquin pas.
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Ubicació i transport

Ubicació 
i transport

Tant si et mous per terra com si viatges per mar o per 

l’aire, vinguis d’on vinguis, som a prop. Sitges és punt de 

partida estratègic i privilegiat per a descobrir els millors 

indrets d’interès de Catalunya.

Sitges és a la comarca del Garraf i a tan sols 35km de Barcelona, entre les 

muntanyes del Parc del Garraf, les vinyes del Penedès i el mar Mediterrani.

Descarrega’t el mapa turístic de Sitges aquí: 

https://bit.ly/3qew7N6

Com arribar:

https://bit.ly/2LgxADN

Sitges és a...

35 min. de Barcelona

25 min. de l’Aeroport de Barcelona

45 min. de l’Aeroport de Reus

35 min. de l’Estació AVE Barcelona

45 min. de l’Estació AVE Tarragona

35 min. del Port de Barcelona

https://bit.ly/3qew7N6
https://bit.ly/2LgxADN


La distància no pot ser-ne una excusa. 

Sitges està molt ben comunicada. 

En avió, l’aeroport més proper és el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a 

28 kilòmetres de Barcelona. L’aeroport de Reus es troba a 67 km i 

l’aeroport de Girona, a 135km.

Per tal d’arribar a Sitges en cotxe és necessari accedir a l’autopista C-32 

Pau Casals per la sortida 30, la carretera C-31 per les Costes del Garraf o 

les autopistes AP-7 i AP-2 en direcció a Barcelona.

Les línies de tren amb parada a Sitges són la R2-Sud i la R14 de Rodalies 

Renfe. Una altra opció és agafar la R15 amb parada a Sant Vicenç de 

Calders i fer transbordament.

El transport en autobús, pot fer-se des dels diferents punts de Catalunya  

amb les companyies Monbus i Hispano Igualadina.

Disposem de tres ports esportius als quals accedir-hi en vaixell, segons 

les dimensions establertes.

Els nostres 29.307 habitants* disposen, a poques passes, de 

localitzacions Patrimoni de la Humanitat com el monestir de Poblet, el 

conjunt de restes arqueològiques de Tarragona o les obres modernistes 

d’Antoni Gaudí. A més a més, als voltants de Sitges hi ha molt per veure. 

Visita la muntanya de Montserrat, el Camp Nou del Futbol Club Barcelona 

i els parcs d‘atraccions del Tibidabo i PortAventura World.

Més informació aquí:

https://bit.ly/3bwuZ35 https://bit.ly/3ntGr1H

*Institut Nacional d’Estadística, 2019.

5Pressbook

Ubicació i transport

https://bit.ly/3bwuZ35
https://bit.ly/3ntGr1H


9

05 MAIG 2021

18 de maig

Dia Internacional dels Museus
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Calendari anual

Calendari anual 
d’esdeveniments 

03 MARÇ 2021

De l’11 al 28 de març

De Tapa a Platet

Del 28 de març al 5 d’abril

Setmana Santa

Més informació: https://bit.ly/3oyednP

04 ABR 2021

Del 8 al 11 d’abril

Del Festival Jazz Antic Sitges
Més informació: https://bit.ly/3so6bjY

17 i 18 d’abril

Sitges, Vila del Llibre

Més informació: https://bit.ly/3bssT4r

23 d’abril

Sant Jordi

24 i 25 d’abril

Ral·li Internacional de Cotxes 

d’Època Barcelona-Sitges 

Més informació: https://bit.ly/3i152tL

01 GEN 2021

Desembre – gener

Activitats en el marc 

de les Festes de Nadal

05 de gener

Carta als Reis

02 FEBR 2021

Del 11 al 17 de febrer

Carnestoltes

Més informació: https://bit.ly/3bssT4r

06 JUNY 2021

Del 4 al 13 de juny
Festa del Corpus. Diumenge, 
Catifes de flors 
Més informació: https://bit.ly/38vM6Qz

Del 4 de juny al 22 d’octubre
Mediterranean Guitar Festival

Del 17 al 20 de juny
Festival Internacional de 
Patchwork

Del 25 al 27 de juny
Fira d’Art

Més informació sobre esdeveniments a: 

https://bit.ly/3ozJhUp

https://bit.ly/3oyednP
https://bit.ly/3so6bjY
https://bit.ly/3bssT4r
https://bit.ly/3i152tL
https://bit.ly/3bssT4r
https://bit.ly/38vM6Qz
https://bit.ly/3ozJhUp
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11 NOV 2021

5 i 6 de novembre 
Sitges Next

Del 10 al 28 de novembre 
Setmana de la Malvasia

Pressbook

Calendari anual

09 SET 2021

Del 3 al 12 de setembre

Bears Sitges Week

Del 18 al 23 de setembre

Santa Tecla, Festa Major 

Petita de Sitges 

Dia 22 Focs Artificials

Més informació: https://bit.ly/2Wt3kaa

Setembre

Estrella Damm Mediterranean Ladies 

Open

10 OCT 2021

2 i 3 d’octubre 
Sitges Electronic Park

Del 7 al 17 d’octubre 
Sitges Festival Internacional de 
Cine Fantàstic de Catalunya
Més informació: https://bit.ly/38zgppE

9 i 10 d’octubre 
Festa de la Verema

Del 28 al 31 d’octubre 
Festa del Carrer del Pecat

07 JUL 2021

Del 2 al 4 de juliol

Festa de la Poesia

16 de juliol
Nostra Senyora del Carme

Més informació: 

https://bit.ly/3nF9cZG

Del 29 de juliol al 13 d’agost

Festival Jardins de Terramar

Més informació: 

https://bit.ly/3seEN80

08 AG 2021

5 d’agost
Nostra Senyora del Vinyet, 

celebracions al Santuari del 

Vinyet

Del 12 al 16 d’agost
Barraques

12 DES 2021

Del 12 al 23 de desembre

Sunway Sitges International 

Chess Festival

Desembre

Final del campionat mundial 

d’escacs de seleccions 

femenines. 

Desembre

Sitges i el Mar

Desembre – Gener

Activitats en el marc de les 

Festes de Nadal.

Més informació sobre esdeveniments a: 

https://bit.ly/3ozJhUp

08 AG 2021

Del 19 al 26 d’agost
“Sant Bartomeu”, Festa Major 

de Sitges. 

Dia 23 Focs Artificials

Més informació: https://bit.ly/35uhmhf

https://bit.ly/2Wt3kaa
https://bit.ly/38zgppE
https://bit.ly/3nF9cZG
https://bit.ly/3seEN80
https://bit.ly/3ozJhUp
https://bit.ly/35uhmhf


06. Gastronomia

Sitges té un sabor especial

Una de les particularitats de Sitges és la seva pròpia 

gastronomia. La proximitat al mar, el terreny vinícola i 

l’entorn natural promouen uns hàbits mariners que 

formen part de la seva cultura.

Entre els productes estrella hi ha la Malvasia de Sitges, un vi dolç daurat 

de verema tardana i aromes de fruita fresca amb tocs florals 

mediterranis. És únic al món, i un acompanyant habitual en àpats i sopars 

als restaurants sitgetans.

Un plat autòcton de Sitges és el Xató, una amanida freda d’hivern que es 

prepara amb escarola, bacallà, tonyina, anxoves i olives arbequines. 

Productes de la terra assaonats amb la tradicional salsa de tipus 

romesco. A Sitges, el Xató acostuma a consumir-se per carnestoltes tant 

el Dijous Llarder com el Dimecres de Cendra. L’arròs a la sitgetana és un 

altre clàssic del receptari local: un plat del segle XIX que combina 

productes de mar i muntanya. Es tracta d’un arròs mariner recuperat per 

en Emerencià Roig Raventós al seu llibre: “El Sitges dels nostres avis”, 

publicat el 1934 i escrit basant-se en transcripcions orals. A més, l’arròs a 

la sitgetana incorpora un ingredient molt especial i autòcton: la Malvasia 

de Sitges.
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Top 10 què fer a Sitges



06. Gastronomia

Sitges i el segell Slow Food

La filosofia Slow Food aposta per l’artesania i la sostenibilitat aplicades a 

la gastronomia, amb productes locals, de temporada, per la obtenció dels 

quals s’utilitzen processos tradicionals poc o gens agressius amb el medi 

ambient i a un preu just per al consumidor i el productor. A Sitges, dos 

restaurants estan adherits al segell Slow Food Barcelona, La Nansa i La 

Salseta amb nombrosos reconeixements com el “Cargol d’Or”.

Esdeveniments anuals destacats

• Tapa a tapa. Ruta gastronòmica pels locals de Sitges en format tapa.

• Tasta Sitges. Tast dels principals plats de Sitges als restaurants del municipi.

• Festa de la verema i mostra de vins. Espai per a degustar els vins de les bodegues locals amb 

denominació d’origen Penedès i elaboracions al Garraf. Acostuma a dur-se a terme a l’octubre.

• Concurs nacional de tapes. Certamen per a escollir la millor tapa de Catalunya. Durant els dies 

de la celebració, als establiments de Sitges es poden degustar les tapes guanyadores. 

• Ruta del Xató. Els restaurants locals proposen menús tancats que inclouen el xató amb plats 

característics autòctons. Acostuma a dur-se a terme del novembre a l’abril. Més informació: 

https://bit.ly/2LsE2Y6

• Setmana de la Malvasia de Sitges.
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Sitges 
en xifres

S. IV a. de C80% 57,1€ 

99,3% 59,4% 

17km 1916 26

Pressbook

Sitges en xifres

64,5€ 

8.45/1080,6% 

6,3 

Turistes estrangers Any de fundació de Sitges pels ibers Cost mitjà de l’allotjament per dia Despesa mitjana en destinació per dia 

Turistes que visiten Sitges per oci Recomanació per usuaris

Turistes que repeteixen Sitges 

com a destí predilecte 

Puntuació a l’estudi IRON 

de reputació online

Nits de mitjana de pernoctació Extensió de costa 

Primer hotel de Sitges 

dedicat al turisme Platges de sorra fina 
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La llibertat, el cosmopolitisme i el 

dinamisme de Sitges s’expliquen a 

partir de la figura clau d’en Santiago 

Rusiñol, qui obrí el municipi al 

modernisme i a la bohèmia. 

La nostra ubicació privilegiada, a prop de Barcelona, 

protegida pel Parc del Garraf i bolcada al mar 

Mediterrani, ha estimulat el nostre poder d’atracció, 

que es reforça perquè aquí no parem pas: sempre hi 

estan passant coses.

Ibers, arquitectes, cinèfils i locals ajuden a entendre el present de Sitges. 

El seu llegat atrau milers de famílies, parelles, amics, esportistes i culture

lovers any rere any.

Pressbook

Història de Sitges

Història 
de Sitges
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Història de Sitges

Període Iber – La Blanca Subur

El nom de Sitges prové de “sitja”, paraula de 

procedència pre-romana que vol dir “forat fons, 

dipòsit de gra”. Inicialment, Sitges era un petit 

poble de pescadors amb una ubicació 

privilegiada i arrecerat pel macís del Garraf. 

Els seus orígens ens remunten fins a la Blanca 

Subur, l’emplaçament iber descrit fa 3.000 anys 

pels navegants grecs.

Edat Mitjana – Castell de Miralpeix

De l’època medieval, s’hi conserven alguns 

testimonis com les restes de la muralla del 

castell al carrer d’En Bosch, al casc antic, o 

com la torre o castell de Miralpeix, situat a 

l’extrem occidental de la localitat sobre el turó 

del mateix nom. Ja se cita aquest castell a un 

document de l’any 1057 i fou successivament 

saquejat i reforçat ben entrat el segle XII.

Segles XVI a XVIII – Recuperació després de 

guerres i de pandèmies

Després de guerres i de pandèmies que 

minaren la població de Sitges durant els segles 

XIV i XV, a finals del segle XVI, un moviment 

d’immigració procedent sobretot de França, 

equilibrà el dèficit demogràfic patit amb 

anterioritat. Al segle XVIII, l’economia es 

trobava en plena recuperació i en menys de 

cent anys, la població es multiplicà per tres.

Segles XVIII i XIX – Catalunya i el comerç 

amb Amèrica

Al llarg dels segles XVIII i XIX, Sitges 

protagonitzà una de les onades migratòries 

cap a Amèrica més importants del territori 

català. Amb la Llei del Lliure Comerç amb 

Amèrica del 1778, molts joves de Sitges 

veieren amb entusiasme la possibilitat 

d’embarcar-se cap el Nou Món amb la intenció 

de dedicar-se al comerç, marxaren a “fer les 

Amèriques”. En primer lloc, s’instal·laren per 

tota la costa americana des de l’Argentina, 

l’Uruguai, Veneçuela i Colòmbia fins a Mèxic. 

I es concentraren a Cuba i Puerto Rico al segle 

XIX. Els emigrants i comerciants de Sitges 

establiren una xarxa al nou món que els 

permeté exportar-hi vins i després calçat. 

Alguns es mantingueren i van fer créixer els 

seus negocis durant força temps, com en 

Facundo Bacardí o l’Andreu Brugal, fundadors 

de les reconegudes marques Ron Bacardí i 

Ron Brugal.

Altres tornaren al seu lloc de naixement, des 

d’on participaren en el desenvolupament 

industrial de Catalunya i foren els artífex de la 

transformació urbanística de Sitges, amb la 

compravenda de vinyes, solars i edificacions. 

Els americanos que assoliren l’èxit econòmic 

es construïren cases luxoses, de les que en 

conservem una rica mostra als carrers de 

Sitges, d’estils neoclàssic, eclèctic, modernista 

i racionalista. Algunes d’aquestes cases s’han 

convertit avui en dia en hotels singulars.

* Font: https://bit.ly/2GC9i4F

https://bit.ly/2GC9i4F
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Segles XIX i XX – En Santiago Rusiñol 

s’instal·la a Sitges

La implantació de diverses indústries a Sitges 

va atraure nous moviments de població que, 

pels volts del 1850, van suposar un creixement 

significatiu. D’altra banda, el prestigi 

cosmopolita de Sitges començà durant aquest 

segle, quan el pintor, escriptor i col·leccionista 

Santiago Rusiñol s’instal·là a una vila en un 

dels punts de trobada d’artistes i intel·lectuals 

relacionats amb el moviment modernista 

català.

El llegat històric dels segles XIX i XX és un dels 

reclams més importants que ofereix Sitges en 

l’àmbit cultural: joies arquitectòniques com el 

Palau Maricel i el museu Cau Ferrat, situats al 

Racó de la Calma, les mansions construïdes 

pels americanos i diversos edificis públics 

conformen un patrimoni interessant que es 

trobarà el visitant tot passejant pels carrers de 

Sitges.

Segle XX – Sitges i els banys de mar

El 1916, s’inaugurà el primer gran hotel dedicat 

al turisme: l’hotel Subur. El seguirà l’hotel 

Terramar l’any 1933. Ambdós hotels 

complementaren l’oferta de Sitges en l’època 

en la qual els visitants arribaren a Sitges per a 

gaudir dels famosos banys de mar. 

A més, el 1916 va néixer la 'Comisión de 

Atracción de Forasteros' (Comissió d’Atracció 

de Forasters) que després es constituí com a 

'Sociedad de Atracción de Forasteros'  

(Societat d’Atracció de Forasters) i que 

actualment és el Foment de Sitges, una entitat 

pionera al món turístic orientada a celebrar 

esdeveniments i celebracions locals per a 

atraure el turisme. (Font:https://bit.ly/3iLoGbU)

1992 – Transformació del Sitges turístic

L’any 1975 comença a funcionar el Port 

d’Aiguadolç, a principis dels anys 90 s’inaugura 

l’autopista del Garraf, que apropava Sitges a 

Barcelona en poc temps, i l’aeroport 

internacional, fets pels quals creix la inversió 

hotelera a la zona, a banda de l’afluència de 

visitants i en poc temps Sitges passa a ser el 

segon municipi de Catalunya en celebració de 

congressos.

Els Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona també 

contribuïren al creixement del sector hoteler a 

Sitges amb l’obertura de grans infraestructures 

com l’Hotel Meliá Sitges, amb el seu auditori 

amb capacitat per a 1.384 persones. 

Segle XXI

Avui en dia, Sitges és una localitat lligada a la 

cultura i al turisme que ha mantingut vius els 

seus orígens i que destaca al mapa turístic 

internacional. Lloc de celebració de nombrosos 

congressos, seu del Sitges Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya i amb una àmplia programació 

cultural, esportiva i festiva que s’estén durant 

tot l’any.

El 2016 se la certifica com a Destí Biosphere, 

acreditació atorgada per l’Institut de Turisme 

Responsable, vinculat a la UNESCO.

A nivell de planta hotelera, les últimes 

obertures i inversions situen Sitges al mapa 

dels millors allotjaments de la costa catalana. 

Amb establiments com ME Sitges Terramar

que des del 2018 reinterpreta el luxe sota una 

òptica mediterrània per a oferir experiències 

innovadores; amb el seu restaurant Beso 

Sitges i els markets de la Mercantil del Diseño, 

un esdeveniment lifestyle amb música en 

directe, art, moda i artesania. Renovacions 

d’alta volada com la de Dolce Sitges by

Wyndham el 2020, amb una inversió de 15 

milions d’euros amb l’objectiu de convertir-se 

en un oasi de luxe mediterrani; i inversions com 

les del futbolista Leo Messi, amb la reobertura 

de l’hotel MiM Sitges de 4* Superior (Messi i 

Majestic, empresa hotelera operadora de 

l’establiment).

https://bit.ly/3iLoGbU
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Adreces 
d’interès

Oficina de Turisme de Sitges

Plaça d'Eduard Maristany, s/n. 

08870, Sitges (Barcelona)

+34 93 894 42 51

Whatsapp: 682 290 081

turisme@sitges.cat

www.sitgesanytime.com

Ajuntament de Sitges

Plaça de l'Ajuntament, s/n. 

08870, Sitges (Barcelona)

+34 93 811 48 04

ajuntament@sitges.cat

www.sitges.cat

Sitges Convention Bureau

Sínia Morera, 1. 

08870, Sitges (Barcelona)

+ 34 93 810 93 10 - 16

info@sitgescb.cat

www.sitgescb.cat
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Contactes de premsa + newsletter al departament de turisme

Contactes de premsa + newsletter
al departament de turisme

Turisme de Sitges 

www.sitgesanytime.com

professionals@sitges.cat

Tel. +34 93 810 93 16

Newsletter: 

Estigues al dia sobre les darreres

novetats de Sitges amb la nostra

newsletter. Subscriu-te a:

https://bit.ly/2XvwINW

https://bit.ly/2XvwINW
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Material audiovisual i estudis disponibles

Material audiovisual 
i estudis disponibles

Estudis

Per tal de conèixer el perfil de 

turisme que visita Sitges i adaptar 

l’oferta a un desenvolupament 

municipal cada vegada més 

sostenible, s’han dut a terme dos 

informes de plans de qualitat i de 

perfil sociodemogràfic que pots 

descarregar-te a: 

https://bit.ly/3oBSDPW  

Memòria Turisme de Sitges 2020

Recull de les accions dutes a terme 

al llarg de l’any; més de 85 entre les 

que destaca la Campanya ‘Sí, a 

Sitges’; l’adaptació d’alguns 

esdeveniments a les noves 

circumstàncies, i la creació de 

noves eines promocionals

https://1bestlinks.net/PfjMB

Presentacions Jornada Turisme 

de Sitges 2019

El futur del turisme de Sitges 

s’estructura a partir del pla 

d’accions, la certificació Biosphere, 

l’impacte econòmic i les noves 

implementacions i serveis del 

municipi. Pots conèixer tot plegat 

al següent enllaç:

https://bit.ly/3oBSDPW  

Estudi reputació turística 

online Sitges 2019

En relació als 950 allotjaments, als 

restaurants i als atractius del 

municipi, la conselleria de turisme 

de l’Ajuntament de Sitges ha 

analitzat més de 105.000 opinions 

de visitants i ciutadans per tal de 

conèixer la seva reputació turística. 

Pots descarregar-te l’informe 

complet a:

https://bit.ly/3ldXO5D

Vídeo presentació de Sitges

Els millors racons, les millors 

postes de sol i les opinions 

completes de diversos habitants 

destacats del municipi parlen de 

Sitges com a destí fet per a un 

mateix. Visualitza’n el material al 

següent enllaç: 

https://youtu.be/jZSByexbBy8

Tots els estudis de la conselleria de turisme de Sitges estan disponibles a: 

https://bit.ly/3oBSDPW

http://bit.ly/sitges-estudisturisme
https://1bestlinks.net/PfjMB
http://bit.ly/sitges-estudisturisme
https://bit.ly/3ldXO5D
https://youtu.be/jZSByexbBy8
https://bit.ly/3oBSDPW


Regidoria de turisme de l’Ajuntament de Sitges

professionalsturisme@sitges.cat

T. +34 93 810 93 06

sitgesanytime.com

IG: sitgesturisme

TW: @TurismedeSitges

FB: turismedesitges

YOUTUBE: Turisme Sitges Oficial


