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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 vens a Sitges, ets de Sitges. 

Que no t’ho expliquin pas.

Pressbook
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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 35 km 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: 

http://bit.ly/mapadesitges

Com arribar:

https://bit.ly/3NOYbTH

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

http://bit.ly/mapadesitges
https://bit.ly/3NOYbTH


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 30.217 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/3NOYbTH https://bit.ly/37muc4B

*Institut Nacional d’Estadística, 2021.
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Perfil del
turista

515,7€ durant 
l’estada

Descobreix l’estudi complet aquí:

https://bit.ly/35Gf515

Perfil del turista de Sitges 2020:

https://bit.ly/3r4mAeg

Despesa total per persona

Estada mitjana:
4,4 nits
77% repeteix visita

Recurrència

59,1% Home 
40,9% Dona
44,6 anys

Gènere i mitjana d’edat

8,6 ★

21,8%

37,11

13,319,66

6,16

4,8

Procedència Espanya

Regne Unit

França

Alemanya

Països Baixos

Estats Units

Altres

Valoració global de l’estada

Turistes europeus per any

17,9

7

8,2

61,9

5,1

Repetició

1a visita

2a visita

3a visita

4a visita

Altres

https://bit.ly/35Gf515
https://bit.ly/3r4mAeg
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Perfil del turista

75,3€ Transport

234,7€ Allotjament

205,8€ Estada

515,7€ Total

Despesa del viatge

Per persona i estada

Descobreix l’estudi complet aquí:

https://bit.ly/35Gf515

Perfil del turista de Sitges 2019:

https://bit.ly/2LiSLos

78,6

13,6

4,32,3

Tipología d'allojament

Hotels

Càmpings

HUTS

Amics

Altres

18,3

61,5

17,5

Mitjà de transport

Avió

Propi

Tren

Autobús

Lloguer

Altres

75,9

14,4

9,7

Motiu del viatge

Oci

Professional

Altres

45,5

21,4

16,7

7

7

Acompanyants

Parella

Família

Sol/a

Laboral

Amics

Grup

https://bit.ly/35Gf515
https://bit.ly/2LiSLos
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Sitges
Online

Facebook

www.facebook.com/turismedesitges

23.534 seguidors i un abast anual per sobre 

de les 169.000 persones.

Etiquetas

#sitgesanytime

El hastag oficial de turisme de Sitges amb 

més de 60.200 publicacions.

Blog

Enfocat a temes concrets de l’actualitat 

local, temes d’interès, festes i sempre amb 

la visió personal de la gent local.

Web

www.sitgesanytime.com

Un portal de navegabilitat fàcil i intuïtiva 

amb un disseny a mode de mobile first i 

costumer centric per tal de facilitar la 

consulta a través de dispositius mòbils. 

Una eina útil amb l’objectiu d’esdevenir un 

espai de consulta “obligatori” per al visitant 

o el turista en el moment de decidir el 

següent destí o que cerqui informació sobre 

Sitges.

Instagram

@Sitgesturisme

11.9000 seguidors, contingut inspiracional

posant el focus a la promoció dels actius 

turístics del destí.

Youtube

Turisme Sitges Oficial

Contingut actualitzat en 48 vídeos de 

temàtiques diferents en diversos idiomes a 

disposició del visitant i d’empreses locals.

Twitter

@TurismeDeSitges

4.169 seguidors. Amb contingut per a 

professionals.  

http://www.facebook.com/turismedesitges
http://www.sitgesanytime.com/
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Calendari anual 
d’esdeveniments 

03 MAR 2022

De l’11 al 20 de març

Fira d’art

19 i 20 de març

Ral·li Internacional de Cotxes 

d'Època Barcelona – Sitges.

Més informació:

https://bit.ly/3x5SwCP

Del 24 al 27 de març

Festival Internacional de 

Patchwork

04 ABR 2022

Del 1 al 3 d’abril

Sitges, Vila del Llibre

Del 6 al 10 d’abril

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

23 d’abril

Sant Jordi

Del 28 d’abril a l’1 de maig

Festa de la Calle del Pecado

Del 28 d’abril a l’1 de maig

Bears Sitges Meeting

01 GEN 2022

Desembre – gener

Activitats en el marc 

de les Festes de Nadal

06 de gener

Carta als Reis

02 FEBR 2022

Del 24 de febrer al 2 de març

Carnaval de Sitges 

Més informació:

https://bit.ly/3Jimk1o

Més informació sobre esdeveniments a: 

https://bit.ly/35JrK7U

https://bit.ly/3x5SwCP
https://bit.ly/3so6bjY
https://bit.ly/3Jimk1o
https://bit.ly/35JrK7U
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11 NOV 2022

3 i 4 de novembre 
Sitges Next

5 de novembre
TEDx Sitges

26 i 27 de novembre
Sitges Christmas Festival

Novembre - Setmana de la Malvasia

Pressbook

Calendari anual

09 SET 2022

Del 2 al 11 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

Del 26 de setembre al 2 

d’octubre

EDMLO

Del 28 de setembre al 2 

d’octubre

Sitges Queer Fest

10 OCT 2022

1 i 2 d’octubre 
Festa de la Verema

Del 6 al 16 d’octubre 
Sitges Festival Internacional de 
Cine Fantàstic de Catalunya
Més informació: https://bit.ly/38zgppE

22 i 23 d’octubre
48H Open House – Festival 
d’Arquitectura de Barcelona

23 d’octubre
100 x 100 Half Triatlón

08 AG 2022

5 d’agost
Nostra Senyora del Vinyet, 
celebracions al Santuari del Vinyet

Del 12 al 16 d’agost
Barraques

23 i 24 d’agost
Festa Major de Sant Bartomeu

12 DES 2022

Del 3 al 6 de desembre

Sitges Jazz Lab

17 i 18 de desembre

Winter Market Sitges

Del 17 al 22 de desembre

Sunway Sitges International 

Chess Festival

Desembre – Gener

Activitats en el marc de les 

Festes de Nadal.

Més informació sobre esdeveniments a: 

https://bit.ly/35JrK7U

https://bit.ly/2Wt3kaa
https://bit.ly/38zgppE
https://bit.ly/35JrK7U
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01. Platges i ports

Troba la teva platja

Sitges té platges urbanes i familiars, de fàcil accés 

amb transport públic. Cales petites de color turquesa. 

Platges d’ambient LGTBI. Platges per a fer esport, per a 

relaxar-se i per a endur-te la teva mascota. En total, els 

17km de costa i les 26 platges de Sitges formen un 

espai mediterrani natural, marítim i envoltat de la natura 

del Parc del Garraf. 

Totes les platges de Sitges compten amb certificacions de qualitat com 

la ISO 14.001, la EMAS i l’adhesió al compromís Biosphere, que en 

certifica la seva implicació amb la sostenibilitat turística.

Durant el 2020, Sitges va rebre la distinció de 5 banderes blaves per a les 

platges de la Marina d’Aiguadolç, la Barra, la Ribera, Les Botigues i Sant 

Sebastià. Amb aquesta distinció, Sitges ha estat el municipi que ha 

obtingut més banderes blaves a la província de Barcelona.

Les platges de Sitges disposen de serveis i instal·lacions que faciliten 

l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, nens i adults. Zones de 

dutxes, socorrisme, aparcament, guinguetes a la vora del mar i fins i tot 

concerts en directe i DJs en viu. Són platges de sorra daurada, fina, amb 

descensos de profunditat suau i sense perills rocallosos. 
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01. Platges i ports

La platja del Garraf destaca per las casetes de pescadors dels anys 30 a primera línia de 

mar, que li ofereixen una imatge ben especial i que ha estat escenari de nombroses 

pel·lícules i anuncis de marques conegudes com Freixenet, Booking, Qatar Airways, Audi, 

Coca Cola, Argal o pel·lícules com Kràmpack. Aquestes casetes han estat declarades Bé 

Cultural d’Interès Local per l’Ajuntament de Sitges. Davant de la platja de la Ribera, hi 

trobem la primera guingueta (chiringuito en castellà) d’Espanya, creada el 1913 pel capità 

Calafell, anomenat així degut a l’expressió cubana per a demanar un cafè (chiringo). 

Esdeveniments anuals destacats

• Verge del Carme. Festes en honor a la patrona dels mariners amb processons i 

ofrenes florals, el 16 de juliol.

• Concerts. Les tardes d’estiu, les guinguetes de les platges de Sitges ofereixen 

concerts en directe per a tots el públics.

• Campionat de Rugbi Platja.

Coneix més sobre les platges a: https://bit.ly/2MWxK3H

Més informació sobre l’estat de les platges a temps real (servei disponible durant la 

temporada 

de bany): https://bit.ly/3oAZk47

La Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges és l’entitat que aplega als 

concessionaris dels servies de les platges de Sitges; 30 guinguetes i més de 350 

professionals. 

www.platgessitges.com

FB: @PlatgesdeSitges

IG: @platgessitges

TW: @PlatgesSitges
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https://bit.ly/2MWxK3H
https://bit.ly/3oAZk47
http://www.platgessitges.com/
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01. Platges i ports

Aiguadolç

Tranquil·la, familiar i amb una estratègica ubicació al costat del port 

d’Aiguadolç, aquesta platja és una aposta segura. Accessible a peu des 

del centre urbà però situada a un extrem del municipi, té el valor afegit de 

trobar-se en un entorn natural que li confereix personalitat i la protegeix 

del vent.

Superfície: 5.900 m2 . Llargada: 145 m. 

Límit: Est: penya-segat. Oest: espigó i vial d’accés al port.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Abalisament de 

seguretat als espigons. Bandera de bany. Panells 

informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals de 

prohibició de gossos. ISO 14001 i  SICTED (distintiu de 

qualitat turística). Distintiu EMAS.

Punts de socors: Una sala de cures. Un vestuari. Una 

cadira d’intervenció immediata. Calendari de salvament: 

Del 24 de juny a l’1 de juliol i de l’1 al 6 de setembre, 10, 

11, 17, 18 i del 23 al 25 de setembre de 11:00 h a 18:00 h. 

Del 2 de juliol al 31 d’agost, de 11:00 h a 19:00 h.

Accessos a la platja: Autopista A-16, sortida Sitges nord. 

Ctra. C-246. Ctra. BV-21111, que connecta amb 

Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MONNIC, línia Barcelona-Sitges per 

l’autopista A-16 (parada zona Oasis). Autobús urbà. 

(Parada a 100 metres de la platja).

RENFE: Plaça de l'Estació, a 1200 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Un de fixe i una cabina sanitària adaptada.

Dutxes: Vuit dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. 

I servei de cadira de bany.
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01. Platges i ports

Balmins

La platja de Balmins gaudeix d’una ubicació privilegiada entre el port 

d’Aiguadolç i el casc antic. És urbana, però amb un entorn natural que 

dóna forma a tres petites cales amb vistes al skyline (perfil) més 

fotogràfic de Sitges. Balmins, on s’hi practica el nudisme, és un exemple 

d’allò que representa Sitges: una platja oberta, divertida i plena de color, 

on tothom és benvingut i on es respira un aire de llibertat que no és fàcil 

de trobar.

info@calabalmins.com http://www.calabalmins.com

Cala Balmins, 08870-Sitges, Barcelona (Espanya)

Superfície: 2.440 m2. Llargada: 240 m. 

Límit: Est: penya-segat i Port d’Aiguadolç. 

Oest: Punta de les Mabres.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

ISO 14.001. Panells informatius dels serveis d’aquesta 

platja. Senyals de prohibició de gossos. Distintiu EMAS.

Punts de socors: Una cadira d’intervenció immediata. Un 

punt d’intervenció immediat tipus «torre sitgetana». 

Calendari de salvament: Del 24 de juny a l’1 de juliol i de 

l’1 al 6 de setembre, 10, 11, 17, 18 i del 23 al 25 de 

setembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 de juliol al 31 

d’agost, de 11:00 h a 19:00 h.

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246. Ctra. BV-21111, que connecta amb 

Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa: MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per autopista C-32 (parada Parc Can Robert). Autobús 

urbà. (Parada a 100 metres de la platja).

RENFE: Plaça de l'estació, a 800 m.

Aparcaments: Gratuïts.

WC: Una cabina adaptada.

Dutxes: Amb sistema de targeta. 

Tres dutxes normals i una d’adaptada.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. 

mailto:info@calabalmins.com
http://www.calabalmins.com/
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01. Platges i ports

Barra

Coneguda com la platja dels quatre illots, aquesta platja, on la sorra i el 

mar semblen dibuixar un cor, és una opció animada i familiar per a 

passar-hi el matí, la tarda o tot el dia.

Mai no hi falten serveis ni animació.

Superfície: 13.315 m2. Llargada: 390 m. 

Límit: Est: espigó i platja de la Riera Xica. Oest: espigó i 

platja de Terramar.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. ISO 14001 i SICTED (distintiu de 

qualitat turística). Distintiu EMAS.

Punts de socors: Torre d’intervenció immediata tipus 

«torre sitgetana». Calendari de salvament: Del 24 de juny 

a  l’1 de juliol i de1’1 al 6 de setembre, 10, 11, 17, 18 i del 

23 al 25 de setembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 de juliol 

al 31 d’agost, de 11:00 h a 19:00 h.

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbà (parada a la platja).

RENFE: Estació a 2000 m.

Aparcament: Zona blava.

WC: Una cabina normal i una d’adaptada.

Dutxes: Quatre dutxes.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. 

I servei de cadira de bany. 
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01. Platges i ports

Bassa Rodona

La platja urbana amb més color i ambient. Un indret per a veure i ser vist, 

amb un públic majoritàriament LGTBI. Força concorreguda durant l’estiu, 

sempre és un bon termòmetre de la ciutat i un bon lloc per a entendre 

perquè Sitges és especial.

Superfície: 13.315 m2 . Llargada: 390 m. 

Límit: Est: espigó i platja de la Riera Xica. Oest: espigó i 

platja de Terramar.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. Abalisament de seguretat als 

espigons. ISO 14001 i Certificat Biosphere. Distintiu 

EMAS.

Punts de socors: Torre d’intervenció immediata tipus 

«torre sitgetana», situada a l’espigó que limita amb la 

platja de l’Estanyol.

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada Can Robert).

RENFE: Estació a 800 m.

Aparcament: Zona blava.

WC: Un de fixe situat al passeig, davant de la platja.

Dutxes: Vuit dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí.
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01. Platges i ports

Platja de l’Home Mort

Una de les primeres platges considerades d’ambient LGTBI del món. 

Parlem del 1930… Situada al bell mig del parc natural, ofereix un escenari 

natural on no cal portar el vestit de bany. S’hi accedeix des de 

l’aparcament de l’antiga discoteca Atlàntida. Però l’esforç bé val la pena. 

A més a més, la guingueta de la platja garanteix bona música i un 

bon ambient.

Superfície: 460 m2 . Llargada: 275 m. 

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Un canal 

d’entrada i  sortida d’embarcacions. Resta prohibit 

portar-hi animals de companyia a zones i llocs públics de 

bany, a la sorra i a l’aigua, excepte gossos guia. Platja 

certificada amb els distintius EMAS i ISO 14001.

Punts de socors: No disposa de servei de salvament. 

Disposa d’un punt de SOS.

Accessos a la platja: Per damunt del penya-segat, 

de difícil accés.

Autobusos: No.

RENFE: No.

Aparcament: No.

WC: No.

Dutxes: No.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: No.
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01. Platges i ports

Cala Ginesta

Una de les platges més petites de Sitges, amb aigua pel davant i vaixells 

pel darrere. Situada al costat del port esportiu Ginesta, ofereix una opció 

aïllada i per tant, tranquil·la. També pot ser el punt de sortida o d’arribada 

d’una excursió al Parc del Garraf. S’hi pot arribar a la  cala a peu, deixant 

el cotxe a la carretera o dins del port.

Superfície: 2.970 m2 . Llargada: 100 m. 

Límit: Est: espigó i tanca del port. Oest: penya-segat.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. No hi ha canal 

d’entrada i sortida d’embarcacions. Resta prohibit dur 

animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, 

a la sorra i a l’aigua, excepte gossos guia. Platja 

certificada amb els distintius EMAS, ISO 14001 i 

Certificat Biosphere.

Punts de socors: Una cadira d’intervenció immediata. 

Té un punt de SOS.

Accessos a la platja: C-31 i C-32.

Autobusos: No.

RENFE: No.

Aparcaments: De pagament.

WC: Una cabina adaptada.

Dutxes: Dues dutxes normals.
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01. Platges i ports

Cala Morisca

Una de les platges més emblemàtiques de Sitges, on el vestit de bany és 

opcional. La cala situada entre els penya-segats del Parc del Garraf 

ofereix un aspecte semisalvatge i un bany en aigües transparents. 

Habitualment visitada per parelles i grups d’amics, s’hi pot accedir a peu 

des de la carretera C-31 o bé deixant el cotxe a l’aparcament de 

pagament del restaurant.

Superfície: 1.940 m2 . Llargada: 140 m. 

Límit: Est i oest: penya-segat. Nord: via del tren.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Un canal 

d’entrada i sortida d’embarcacions. Resta prohibit dur 

animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, 

a la sorra i a l’aigua, excepte gossos guia. Platja 

certificada amb els distintius EMAS, ISO 14001 i 

BIOSPHERE.

Punts de socors: Una cadira d’intervenció immediata. 

Té un punt de SOS.

Accessos a la platja: C-31.

Autobusos: No.

RENFE: No.

Aparcaments: De pagament.

WC: Dues cabines sanitàries normals.

Dutxes: Dues dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: No.
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Cap de Grills

Situada a l’extrem oest del centre urbà, la seva ubicació i el fet que en lloc 

de sorra hi hagi pedres arrodonides, en garanteixen la tranquil·litat i una 

solitud difícils de trobar a d’altres cales. Aquí, com passa a Balmins, hi 

conviuen naturistes i gent amb vestit de bany. El Beach Club Hola hi posa 

l’ambient i el sabor, especialment a les tardes i durant les postes de sol 

de diumenge.

Superfície: 2.000 m2 . Llargada: 550 m. 

Límit: Est: riera de Sant Pere de Ribes. Oest: platja de 

l’Home Mort.

Senyalització: Canal d’entrada i sortida d’embarcacions: 

Un pantalà flotant. S’hi poden dur animals de companyia.

Punts de socors: No disposa de servei de salvament.

Accessos a la platja: Per la carretera d’accés al Club de 

Golf Terramar.

Autobusos: No.

RENFE: No.

Aparcaments: Gratuït.

WC: Dos mòduls.

Dutxes: Dues dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: No.
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Desenrocada

Situada al costat de la la platja de l’Home Mort, hi comparteix l’entorn 

natural privilegiat, al qual només s’hi pot accedir a peu. No cal portar 

vestit de bany. El seu públic és majoritàriament LGTBIQ.

Superfície: 642 m2 . Llargada: 100 m. 

Senyalització: Platja abalisada 200 m. No hi ha canal 

d’entrada i sortida d’embarcacions. Resta prohibit dur 

animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, 

a la sorra i a l’aigua, excepte gossos guia. Platja 

certificada amb els distintius EMAS i ISO 14001.

Punts de socors: No disposa de servei de salvament. 

Disposa d’un punt de SOS.

Accessos a la platja: Per sobre del penya-segat 

i d’accés difícil.

Autobusos: No.

RENFE: No.

Aparcaments: No.

WC: No.

Dutxes: No.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: No.
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Estanyol

Platja urbana situada davant del barri del Vinyet, en ple passeig marítim. 

Amb 366 metres, és una de les més llargues. D’ambient  familiar, ofereix 

diversió a l’estiu gràcies als seus patins aquàtics.

Superfície: 7.280 m2 . Llargada: 365 m. 

Límit: Est: espigó i platja de la Bassa Reial-Club. 

Oest: espigó i platja de la Riera Xica.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Abalisament de seguretat als espigons. Panells 

informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals de 

prohibició de gossos. ISO 14001 i Certificat Biosphere. 

Distintiu EMAS.

Punts de socors: Torre d’intervenció immediata tipus 

«torre sitgetana», situada a l’espigó que limita amb la 

platja de la Riera Xica. 

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada Can Robert).

Autobús urbà (parada a 50 metres de la platja).

RENFE: Estació a 900 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Dues cabines sanitàries normals i una d’adaptada.

Dutxes: 10 dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí.
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Fragata

Una de las platges urbanes més populars. Situada al peu de l’església 

parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, atrau principalment gent jove. 

Ubicada al costat del Club Nàutic, és a més a més, la platja preferida dels 

aficionats al voleibol.

Superfície: 7.540 m2 . Llargada: 85 m. 

Límit: Est: espigó de Llevant i Club Nàutic

Oest: espigó i platja de la Ribera.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de  gossos. ISO 14001 i Certificat 

Biosphere. Distintiu EMAS. 

Punts de socors: Un punt d’intervenció immediat tipus 

«torre sitgetana», situat a l’espigó que limita amb la platja 

de la Ribera.

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert).

RENFE: Estació a 600 m.

Aparcaments: No.

WC: Dues cabines sanitàries normals i una d’adaptada.

Dutxes: Vuit dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí.
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Garraf

Una altra gran opció per a alternar amb les platges urbanes. Situada al 

nucli urbà del Garraf, és una platja amb un encant especial, marcada per 

l’skyline (el perfil) únic que conformen les 33 cabanes de pescadors i 

antics operadors de la línia de ferrocarril situada entre la sorra i les 

muntanyes de la serra de Coma Roja. Tranquil·la i familiar, es troba a 

només 15 minuts en cotxe de Barcelona i té parada de tren.

Superfície: 12.135 m2 . Llargada: 380 m. 

Límit: Est: penya-segat de la Falconera. 

Oest: nucli del poble de Garraf.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. Balisa de seguretat a la zona 

del penya-segat. ISO 14001 i Certificat Biosphere. 

Distintiu EMAS. 

Punts de socors: Una sala de cures fixe. 

Una cadira d’intervenció immediata. 

Accessos a la platja: Ctra. C-246.

Autobusos: Empresa Transport Ciutat Comtal. Sortida 

des de l’estació de RENFE de Sitges i Castelldefels.

RENFE: Baixador del Garraf, a 25 m.

Aparcaments: Zona blava, limitat.

WC: Dues cabines sanitàries normals i una d’adaptada.

Dutxes: 18 dutxes normals i 1 d’adaptada.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. 

I servei de cadira de bany.
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Les Anquines

Ubicada just al davant de l’hotel Terramar, es tracta d’una platja que fou 

creada de forma artificial als anys 20, precisament per a donar servei a 

l’hotel. Abraçada per dos espigons de pedra, la fisonomia de la platja 

de Les Anquines afavoreix el bany amb poques onades i hi van moltes 

famílies.

Superfície: 5.190 m2 . Llargada: 160 m. 

Límit: Est: espigó i platja de Terramar. Oest: espigó.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. ISO 14001 i Certificat Biosphere. 

Distintiu EMAS.

Punts de socors: Cadira d’intervenció immediata.

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbà (amb parada a la platja mateix).

RENFE: Estació a 2600 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Una cabina sanitària adaptada.

Dutxes: Sis dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí.
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Les Botigues

La platja més gran de Sitges, de gairebé un kilòmetre i mig de llargada. Es  

troba al nucli urbà de Les Botigues, entre la carretera C-32 i la via del tren, 

i és una bona opció per a canviar d’escenari i de ritme. Familiar però 

també ideal per a joves i per a parelles, amb tot tipus de serveis i fins a sis 

guinguetes a la sorra.

Superfície: 136.000 m2 . Llargada: 1.415 m. 

Límit: Est: platges de Castelldefels. Oest: espigó del port 

de Cala Ginesta.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. ISO 14001 i Certificació 

Biosphere. Distintiu EMAS.

Punts de socors: Dues sales de cures amb vestuari. Tres 

cadires d’intervenció immediata. 

Accessos a la platja: C-246, autovia de Castelldefels.

Autobusos: Empresa Transport Ciutat Comtal. Sortida 

des de l’estació de RENFE de Sitges i Castelldefels.

RENFE: A 2 km, Baixador de Castelldefels.

Aparcaments: Gratuït.

WC: Sis cabines sanitàries, quatre de normals 

i dues d’adaptades.

Dutxes: 20 dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. 

I servei de cadira de bany.
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Ribera

Una de les platges més cèntriques i per tant més concorregudes. Amb 

ambient durant tot l’any, és un lloc estratègic per a començar o per a 

acabar el dia. Tot queda a prop. Tot comença i tot acaba aquí.

Superfície: 8.085 m2 . Llargada: 260 m. 

Límit: Est: Espigó i platja de la Fragata. Oest: Espigó i 

platja de la Bassa Rodona.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. Abalisament de seguretat als 

espigons. ISO 14001 i Certificat Biosphere. 

Distintiu EMAS.

Punts de socors: Una sala de cures. Un vestuari situat a 

l’espigó que limita amb la platja de la Bassa Rodona. 

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert).

RENFE: Estació a 600 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Dues cabines sanitàries normals i una d’adaptada.

Dutxes: 10 dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. Servei 

de cadira de bany.
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Riera Xica

Situada al costat de la platja de l’Estanyol, és una altra bona opció de 

platja urbana, menys concorreguda que les considerades més cèntriques. 

Familiar i tranquil·la, és una molt bona opció, especialment en ple estiu.

Superfície: 2.305 m2 . Llargada: 320 m. 

Límit: Est: espigó i platja de l’Estanyol. 

Oest: espigó i platja de la Barra.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Abalisament de seguretat als espigons. Panells 

informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals de 

prohibició de gossos. ISO 14001 i Certificat Biosphere. 

Distintiu EMAS.

Punts de socors: Torre d’intervenció immediata tipus 

«torre sitgetana», situada a l’espigó que limita amb la 

platja de la Barra. 

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbà (parada a 50 metres de la platja).

RENFE: Estació a 1600 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Una cabina sanitària normal.

Dutxes: Vuit dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí.
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Sant Sebastià

Si cerques una platja familiar on compartir espai entre gent de la ciutat, 

aquesta és una de les millors opcions. De tradició marinera, como el barri 

on es troba, la platja de Sant Sebastià té vistes privilegiades de l’església 

de Sant Bartomeu i és punt d’entrada o de sortida per tal de visitar el casc 

antic de Sitges.

Superfície: 3.615 m2 . Largo: 205 m. 

Límit: Est: Parc infantil i Av. Balmins. 

Oest: Baluard Vidal i Quadras.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. Abalisament de seguretat als 

espigons. ISO 14001, Bandera Blava i Certificat 

Biosphere. Distintiu EMAS.

Punts de socors: Un punt d’intervenció immediat tipus 

«torre sitgetana». 

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbà (parada a 25 metres de la platja).

RENFE: Estació a 400 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Un de fixe i un d’adaptat.

Dutxes: Cinc dutxes normals i una d’adaptada.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí. 

Servei de cadira de bany.
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Terramar

Ubicada davant del barri residencial de Terramar, comparteix una estètica 

i una atmosfera molt similars a les de la platja de la Barra, amb quatre 

illots artificials, i d’ambient familiar i relaxat.

Superfície: 11.720 m2 . Llargada: 395 m. 

Límit: Est: espigó i platja de la Barra. 

Oest: espigó i platja de Les Anquines.

Senyalització: Platja abalisada 200 m. Bandera de bany. 

Panells informatius dels serveis d’aquesta platja. Senyals 

de prohibició de gossos. ISO 14001 i SICTED (distintiu de 

qualitat turística). Distintiu EMAS.

Punts de socors: Torre d’intervenció immediata tipus 

«torre sitgetana». Calendari de salvament: Del 24 de juny 

a l’1 de juliol i de l’1 al 6 de setembre, 10, 11, 17, 18 i del 

23 al 25 de setembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 de juliol 

al 31 d’agost, de 11:00 h a 19:00 h. 

Accessos a la platja: Autopista C-32, sortida Sitges 

centre. Ctra. C-246 autovia de Castelldefels. Ctra. BV-

21111, que connecta amb Vilafranca del Penedès.

Autobusos: Empresa MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per l’autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbà (parada a la platja mateix).

RENFE: Estació a  2300 m.

Aparcaments: Zona blava.

WC: Dues cabines sanitàries normals i una d’adaptada.

Dutxes: Vuit dutxes normals.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: Sí.
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Vallcarca

La platja per a gaudir del teu animal de companyia.

Superfície: 2.300 m2 . Llargada: 120 m. 

Punts de socors: No disposa de servei de salvament i 

socorrisme.

Accessos a la platja: C-31.

Autobusos: No.

RENFE: No.

Aparcaments: Gratuït.

Dutxes: No.

Passarel·les per a persones amb discapacitat: No.
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Troba el teu port

Els ports són un altre dels atractius de Sitges. El 

municipi en té 3: el Port de Sitges –Aiguadolç, el més 

concorregut i un dels millors ports esportius del 

Mediterrani; el port del Garraf, especialista en nàutica 

esportiva i accés directe a la Cala Bou i la platja de Les 

Casetes; i el Port Ginesta, el més gran de Catalunya de 

caràcter tècnic i serveis nàutics. 

Tots els ports tenen serveis i prestacions modernes com el punt 

d’informació, l’aparcament, recollida de residus, vigilància i cura de les 

embarcacions esportives amb instal·lacions habilitades per a proveir de 

combustible, i a més a més, una bulliciosa vida gràcies a l’oferta de bars, 

cocteleries i restaurants. Vora els ports, també hi ha serveis destinats a 

l’usuari, com caixers automàtics, farmàcia, bugaderia, correus, Wi-Fi, 

dutxes i lavabos. Les connexions de transport amb altres punts de Sitges 

i els principals  canals de transport (tren, autobús, taxi) faciliten les 

comunicacions amb la resta de punts de Catalunya. 
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Esdeveniments anuals destacats

• Marina Day. Cada mes de juny, els ports de Catalunya, i entre ells, els 3 de 

Sitges, celebren el dia dels ports en un entorn festiu i normalment relacionat 

amb la conscienciació ecològica:  https://bit.ly/3nzKwlc

• Regates Ophiusa i Sitges - Ciutadella.

• Activitats turístiques de la Confraria de Pescadors. Més informació: 

https://bit.ly/2WBe9Hr

• “Concerts de Mitjanit”. El Port de Sitges – Aiguadolç organitza cada estiu el 

seu cicle de concerts a l’aire lliure.

Dades de contacte dels ports de Sitges

• Port de Sitges – Aiguadolç

Torre de Capitania s/n - Sitges · Tel. 938 942 600

info@portdesitges.com · www.portdesitges.com

• Port Ginesta 

Edifici Capitania s/n – Les Botigues de Sitges (Sitges) · Tel. 93  664 3661

info@portginesta.com  · www.portginesta.com

• Club Nàutic Garraf 

Escullera de Ponent, S/N - Garraf (Sitges) · Tel. 936 320 013

info@clubnauticgarraf.com · www.clubnauticgarraf.com
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02. Parc del Garraf

Espectacles naturals per descobrir

Conèixer el paisatge del Parc del Garraf és una de les 

millors maneres de descobrir Sitges i el seu entorn. 

Amb una geomorfologia única, ofereix un paisatge 

mediterrani salvatge ple de miradors i rutes per a dur a 

terme activitats escolars, familiars, itineraris guiats o 

excursions individuals. Les principals rutes GR del parc 

són fàcilment identificables i estan adaptades a la 

pràctica del senderisme i el running. Les BTT han  

d’anar per pistes 3m d’amplada, segons normativa del 

Parc Del Garraf.  El parc ocupa el 65.6% del territori del 

municipi (28.65km2).

El Parc del Garraf és un dels principals recursos turístics del municipi, 

amb més de 12.000 hectàrees vora el mar i un 20% del territori pertany 

a Sitges.

*Dades de l’estudi del impacte econòmic del turisme a Sitges. https://bit.ly/35rMRYc
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Web del Parc del Garraf
https://parcs.diba.cat/web/garraf/
IG:@parcgarraf

Web d’itineraris del Parc del Garraf 
https://view.gooltracking.com/dibaparcs/pages/filtre/itineraris-2

https://bit.ly/35rMRYc
https://parcs.diba.cat/web/garraf/


02. Parc del Garraf

El Parc del Garraf pertany a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 

Barcelona, és accessible des de Sitges seguint el GR5 i el GR92 i resta 

certificat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i adherit al 

compromís Biosphere de turisme sostenible. La Carta Europea de 

Turisme garanteix un ús turístic del parc compatible amb la conservació 

del territori, minimitzant els impactes negatius i contribuint al 

desenvolupament econòmic local. A la vegada, implica una estratègia 

turística sostenible elaborada i consensuada amb els agents implicats a 

la zona.

Itineraris accessibles: Dins del parc, hi trobem l’itinerari botànic de la 

Pleta, de forma circular i exclusiu per a vianants. Té una longitud de 1.300 

metres –amb un desnivell d’uns 35 metres-, que permet conèixer 33 

espècies característiques del parc. S’hi han instal·lat bancs a dues zones 

per tal que els visitants hi puguin descansar. La primera part del 

recorregut, 650 metres, està adaptada per a persones amb discapacitat 

motriu (recomanat per a cadira de rodes). L’itinerari disposa també de 

material destinat a invidents. Es tracta de quatre exemplars escrits en 

Braille per a poder seguir-lo. Dins el Parc hi ha més itineraris accessibles 

com el sensorial de Can Grau (Olivella), així com materials de préstec 

gratuïts i adaptats com: cadires de 4x4 rodes, Joëlette, etc. 

Més informació: https://bit.ly/3i0UJWy

Esdeveniments anuals destacats

• Sitges Rock Trail: Carrera de muntanya pel parc durant el mes de març. Apunta-t’hi a:  

https://bit.ly/2YFW9hK

• Passejades guiades pel parc. https://bit.ly/3q653zt
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02. Parc del Garraf

GR 92 Sender del Mediterrani. Camí de les costes

Les vistes sobre el litoral, així com la visita al pintoresc poble de Garraf, 

són algunes de les atraccions més destacades d’aquesta agradable ruta, 

que comença a la Pleta i ens mostra alguns dels aspectes més 

característics del paisatge natural del massís, a més d’algunes activitats 

econòmiques que actualment es desenvolupen a aquest indret. La 

explotació del principal recurs natural del parc, la roca calcària, i les vies 

de comunicació que el creuen, provocaran inevitablement una reflexió 

sobre les necessitats de la nostra societat i la preservació del paisatge.

El camí segueix tota la cresta d’una pedrera. Un camí molt ben senyalitzat 

es dirigeix cap el mar passant per zones on es poden observar diferents 

espècies típiques del parc, com el margalló, el llentiscle, el canyís o 

l’eruga de mar, una planta amb flors de color rosa molt característica de 

les zones properes als penya-segats de les costes del Garraf. S’aconsella 

no apropar-s´hi per perill de despreniments de terra. Per tal de tornar al 

punt d’inici, s’ha de refer la ruta en sentit contrari. Abans de començar 

l’itinerari, és molt recomanable visitar la oficina del parc. El material 

audiovisual i la exposició permanent ens facilitaran les claus per a 

entendre millor el paisatge.

L’itinerari és molt senzill, doncs passa per camins, pistes i per la carretera. El desnivell total és de 

360 metres, tot en descens. És molt aconsellable portar calçat apropiat i una cantimplora amb 

aigua, especialment durant els mesos de més calor. Els binocles ens permetran observar millor la 

fauna i gaudir de bones vistes panoràmiques.

Longitud 4,5 km

Duració aproximada  2 h 30 min

Dificultat Baixa

Modalitat A peu
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02. Parc del Garraf

GR 5 Sender dels miradors. 

De Sitges a Olesa de Bonesvalls

El GR5, anomenat Sender dels miradors, és un camí de gran recorregut 

que va des de Sitges fins a Canet de Mar, tot passant pel Garraf, l'Ordal, 

Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montseny i el Montnegre i el 

Corredor. El GR 5 entra al Parc del Garraf por la collada de la Fita, a prop 

de Sitges, i després de passar pel Maset de Dalt i Can Grau, surt pel barri 

de l’Hospital, vora Olesa de Bonesvalls. L’itinerari està acotat per les 

inconfusibles senyals vermelles i blanques disposades en forma 

horitzontal una sobre l’altra.

Es recomana portar calçat adequat, aigua durant els mesos de més calor 

i binocles per a gaudir del paisatge, la vegetació, la fauna i el patrimoni 

arquitectònic.

Consulta tota la informació sobre aquest itinerari a la Federació d’Entitats Excursionistes 

de Catalunya (FEEC).

Longitud 17,6 km

Duració aproximada 4 h 50 min

Dificultat Mitjana

Modalitat A peu



03. Museus

Patrimoni modernista de referència

La millor forma de descobrir la cultura de Sitges és 

visitant-te els seus museus. El municipi té nombrosos 

espais que exhibeixen i conserven el patrimoni popular, 

des del modernisme fins al romanticisme i l’art 

contemporani.

5 museus amb més de 13.000 obres d’art.

Comencem pel Cau Ferrat, bressol del modernisme català i casa museu 

d’en Santiago Rusiñol, on es conserven obres d’un jove Picasso, a més 

d’altres d’autors com el mateix Santiago Rusiñol, Casas o El Greco.

Seguim amb el conjunt de Maricel, declarat d’interès nacional, el Museu 

de Maricel i Pala de Maricel, palauet noucentista al costat del mar.

El Museu Romàntic, que preveu reobrir el 2021, és una antiga casa d’estil 

neoclàssic i a banda de conservar tot el mobiliari original, acull la 

col·lecció de nines antigues Lola Anglada, la més important a tot Europa.

Més informació: https://bit.ly/3fsb0lR
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03. Museus

A la Fundació Stämpfli d’art contemporani, hi trobem més de 100 obres 

signades per grans pintors com Arroyo, el mateix Pere Stämpfli o 

Marc Brusse.

Els museus de Sitges estan adscrits a la Xarxa de Museus Marítims 

de Catalunya.

Coneix més a: https://bit.ly/3oFNoy4

Esdeveniments anuals destacats

• Dia internacional dels museus. Al maig, i en commemoració del dia internacional dels 

museus, pots participar a les visites als museus de forma gratuïta.

• Sitgestiu Cultura: Durant els mesos d’estiu des del Museus de Sitges s’organitzen tot un seguit 

d’activitats per a apropar la cultura al visitant. 

Més informació:  https://bit.ly/39sajqa
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03. Museus

Museu del Cau Ferrat

Entrar al Cau Ferrat, declarat museu d’interès nacional per la Generalitat 

de Catalunya, és com entrar a la càmera dels tresors del modernisme. 

La que fou casa taller d’en Santiago Rusiñol és un festival artístic on cada 

obra i cada detall estan relacionats amb la vida d’aquest artista. A banda 

de les obres d’en Rusiñol, el museu compta amb pintures originals del 

Greco i cinc d’en Picasso. En resum: el Cau Ferrat és la joia de la corona 

de Sitges.

Horaris:

De l’1 de març al 30 de juny i de l’1 al 31 d’octubre:

De dimarts a diumenge (festius inclosos): de 10 h a 19h.

Dilluns: tancat.

De l’1 de juliol al 30 de setembre:

De dimarts a diumenge (festius inclosos): de 10 h a 20 h.

Dilluns: tancat.

De l’1 de novembre al 28 de febrer:

De dimarts a diumenge (festius inclosos): de 10 h a 17 h.

Dilluns: tancat.

Davallada, 12

938940364

museusdesitges@dibat.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@dibat.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Museus

Fundació Stämpfli - Art Contemporani

A Sitges, l’art contemporani compta amb una petita joia en forma de 

museu. Situat a l’antic mercat de peix del municipi, la Fundació Stämpfli

inclou una col·lecció d’unes prop de 100 obres, centrades principalment a 

la segona meitat del segle XIX i signades per artistes com Arroyo, 

Canogar, Montroi, Stämpfli, Klassen, Chevalier o Marc Brusse.

Horaris:

De l’1 de març al 30 de juny i de l’1 al 31 d’octubre:

Divendres: de 17 h a 19 h.

Dissabtes i diumenges: de 11 h a 14 h i de 17 h a 19 h.

De l’1 de juliol al 30 de setembre:

Divendres: de 17 h a 20 h.

Dissabtes i diumenges: de 11 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

De l’1 de novembre al 28 de febrer:

De dimarts a diumenge: de 10h a 17h.

Dilluns tancat.

Plaça de l’Ajuntament, 13

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Museus

Museu de Maricel

El Museu de Maricel, també reconegut com a museu d’interès nacional 

per la Generalitat de Catalunya, impressiona tant per dins com per fora. 

Per dins, perquè recull deu segles d’art, començant per la col·lecció d’art i 

antiguitats del doctor Jesús Pérez Rosales i acabant amb pintures i 

escultures modernistes d’autors com Llimona, Sunyer, Jou, Rusiñol o 

Casas. I per fora, perquè som davant d’un edifici d’estil noucentista que 

dóna al mar i ofereix una experiència única en tenyir de blau algunes 

d’aquestes obres.

Horaris:

De l’1 de març al 30 de juny i de l’1 al 31 d’octubre:

De dimarts a diumenge (festius inclosos): de 10 h a 19 h.

Dilluns: tancat.

De l’1 de juliol al 30 de setembre:

De dimarts a diumenge (festius inclosos): de 10 h a 20 h.

Dilluns: tancat.

De l’1 de novembre al 28 de febrer:

De dimarts a diumenge (festius inclosos): de 10 h a 17 h.

Dilluns: tancat.

Calle Fonollar, s/n

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Museus

Museu Romàntic

Romanticisme per dins i per fora. 

Ubicat a un edifici de façana neoclàssica, el seu interior i un jardí 

romàntic hi justifiquen el nom i la visita. Convertit en museu des del 1949, 

a la primera planta s’hi exhibeixen murals amb escenes bíbliques del 

pintor Pau Rigalt. La segona planta acull una de les col·leccions de nines i 

joguines més importants d’Europa, cedida per la Lola Anglada.

Horaris:

Tancat temporalment per obres de renovació.

Sant Gaudenci, 1

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
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03. Museus

Palau de Maricel

El Palau de Maricel dóna forma i memòria al casc antic de Sitges. Per 

fora és elegant al mateix temps que sobri. Per dins, és majestuós, amb 

un marcat estil modernista que hi destaca per la barreja d’estils i de 

materials. Mereixen un capítol a banda els espais a l’exterior, com el 

claustre o les terrasses, on l’arquitectura i l’art tornen a mirar el 

Mediterrani per a oferir una experiència incomparable. El Palau de Maricel 

s’ha convertit en un espai imprescindible a Sitges, on s’hi celebren 

múltiples esdeveniments d’empresa, presentacions, congressos i també 

casaments.

Horaris:

Consulteu el calendari de visites guiades.

Davallada, 12

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
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03. Museus

Centre Cultural Miramar

Centre que acull activitats culturals com exposicions i conferències. 

L’edifici és d’estil neoclàssic (1852) i està situat entre la platja de Sant 

Sebastià i el nucli històric.

Horaris:

Dilluns a divendres: 10 a 19h

Dissabte, diumenges i festius: 11 a 14h i de 16 a 19h.

Nadal - 27, 28, 29 i 30 de desembre: 10 a 20h 

25 de desembre, 1 i 6 de gener, tancat 

31 de desembre: 11 a 14h.

Davallada, 12 (3a planta)

938940364 (extensió 1)

Cultura@sitges.cat

www.culturasitges.cat

mailto:Cultura@sitges.cat


04. Centre d’Interpretació 
de la Malvasia de Sitges

Un vi únic al món 

El vi i la tasca social són les raons principals per les quals el celler de 

l’Hospital Sant Joan Baptista, Centre d’Interpretació de la Malvasia de 

Sitges (CIM) és una identitat única. L’espai, gestionat per la Fundació 

Hospital Sant Joan Baptista de Sitges i inaugurat l’abril del 2019, està 

dedicat a la Malvasia, el vi dolç que arribà a Sitges des de Grècia al segle 

XV. L’activitat principal d’aquesta fundació és tenir cura de les persones i 

també hi té el celler, del qual en gestiona el correu, la producció i la 

comercialització de la Malvasia de Sitges. Tota l’activitat generada a 

aquest espai té retorn directe a la funció social de la institució.

Parlar del vi malvasia de Sitges és parlar del celler Hospital Sant Joan Baptista. Centre 

d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, que ha estat clau en la preservació d’aquest producte 

únic i propi del municipi.

L’arribada de la fil·loxera i l’aparició del xampany durant l’últim quart del segle XIX marcaren l’inici 

de la decadència de la malvasia. Conscients que la malvasia acabaria per desaparèixer per 

complet, poc abans de morir, el diplomàtic sitgetà Manel Llopis de Casades (1885-1935) va voler 

evitar-ho llegant a l’Hospital de Sant Joan Baptista unes vinyes a Aiguadolç, a més del negoci 

familiar d’elaboració de la malvasia.

La Malvasia és una varietat de vi amb la qual es poden elaborar vins de taula, secs i dolços, aquest 

últim el més popular i que es pot acompanyar amb postres. 
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04. Centre d’Interpretació 
de la Malvasia de Sitges

El CIM està dividit en dues parts: a la primera, hi trobem un museu que recorda la història del vi i 

la relació amb el patrimoni de Sitges. D´altra banda, la construcció de l’edifici sobre l’antic Corral 

de la Vila, d’ús públic fins el XVIII, recupera l’espai i l’obre al món amb vocació turística. El Corral de 

la Vila és l’única mostra arquitectònica tradicional popular de l’època moderna i reflecteix l’activitat 

econòmica i ramadera de Sitges al llarg de la història. A més, l’espai s’ha reinventat per tal de 

convertir-se en seu de noves propostes culturals com petits festivals independents.

La Malvasia de Sitges té una puntuació de 92/100 a la guia Peñín 2019. Entre la producció de 

vins de l’Hospital de Sitges també hi destaca el Blanc Subur, medalla d’or en vins joves DO 

Penedès (2020).

Atenció al client:

Dilluns a Divendres de 8:30h a 15:30h.

El CIM restarà tancat el dies següents: 

1 i 6 de gener

1 de maig

23 i 24 d’agost

11 setembre

22 i 23 de setembre

1 de novembre i 8 de desembre

25 i 26 de desembre

Plaça Joan Duran i Ferret s/n 08870 Sitges

933797213

cim@malvasiadesitges.cat

http://www.cellerdelhospital.cat

@malvasiasitges

@malvasia_sitges

@malvasia_sitges

mailto:cim@malvasiadesitges.cat
http://www.cellerdelhospital.cat/


05. Turisme actiu i turisme 
nàutic

Viu l`experiència Sitges amb
tots els sentits

El mar i la muntanya són espais únics on gaudir de 

l'esport i l'aire lliure durant la vostra estada a Sitges. 17 

km de costa, un parc natural i els jardins urbans són

l'escenari ideal per viure Sitges amb tots els sentits. 

Hípica, ciclisme, ebikes, segways, senderisme, golf, 

paintball, bubble soccer, paddle surf, surf, caiac, 

escoles nàutiques, lloguer de velers amb capità o 

sense, o lloguer de motos d'aigua; tu tries l'opció que 

prefereixes.
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Empreses de turismo nàutic a Sitges 

https://www.sitgesanytime.com/ca/que-fer/turisme-nautic.htm

Empreses de turisme actiu a Sitges 
https://www.sitgesanytime.com/ca/que-fer/turisme-actiu.htm

https://www.sitgesanytime.com/ca/que-fer/turisme-nautic.htm


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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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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07. Festivals i tradicions

Celebrem les nostres arrels

Qualsevol època de l’any és bona per a venir a Sitges. 

No tanquem mai i sempre tenim alguna cosa a celebrar 

i compartir. 

365 dies l’any amb un calendari de festivals i esdeveniments que 

comença al febrer amb el multitudinari Carnestoltes i acaba a l’octubre 

amb el Sitges Live By Creative Connections, un festival que uneix les 

cultures irlandesa i catalana. I d’entre aquests esdeveniments: el Ral.li

Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges amb cotxes i motos 

produïts fins el 1938. El Corpus Christi, amb les catifes de flors. La Sitges 

GayPride, la única festa de l’orgull gai a la platja. La Festa Major, 

declarada d’Interès Nacional amb el seu tradicional castells de focs; i 

també Santa Tecla. La Festa de la Verema i Mostra de Vins, i el “Sitges, 

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya”, amb més de 

50 edicions i pioner al món. A més del Christmas Festival i el Winter

Market on trobar productes fets a mà i propostes nadalenques per a tota 

la família.
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07. Festivals i tradicions

Aquests són alguns dels més destacats entre molts altres esdeveniments relacionats amb la 

cultura, l’esport i la gastronomia.

Esdeveniments anuals destacats

• Carnestoltes, un dels millors d’Europa amb dos dies intensos de rues i 7 dies plens 

d’esdeveniments per a tots els públics.

• Festival Internacional de Patchwork. La mostra col·lectiva més gran d'art tèxtil a Espanya i un 

dels esdeveniments de referència a nivell internacional. 

• Ral·li Internacional de Cotxes d’Època. Exposició i recorregut de cotxes anteriors a 1938 de 

Barcelona a Sitges. Més informació:  https://bit.ly/2YB8unj

• Festival Jazz Antic Sitges, JAS, un festival de jazz antic que omple Sitges de música 

durant 3 dies. 

• Festa del Corpus. Celebració on es guarneixen els carrers de flors amb decoracions veïnals 

per a guiar la processó durant el mes de juny. Informació de l’esdeveniment a:  

https://bit.ly/2SGUbty

• Gay Pride Sitges, la festa de l’orgull gai al costat del mar més aclamada del sud d’Europa. 

• Festa de la Verge del Carme, les barques surten del port de Sitges en processó per a honorar 

la seva patrona.

• “Sant Bartomeu”, Festa Major de Sitges. Festivitat local amb actuacions, focs d’artifici i 

esdeveniments populars a l’agost. Més informació: https://bit.ly/3bbzGLX

• Festa de la Verema i Mostra de Vins. Punt de trobada per als amants del vi i espectacles 

tradicionals com la primera premsada i el concurs de trepitjadors de raïm.

• Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Estrenes, presentacions i 

actes cinematogràfics a un festival dedicat al cinema fantàstic i de terror. 

Més informació: https://bit.ly/2L7R49Y

Més informació sobre aquests i altres esdeveniments: https://bit.ly/2Kb65ee

4,8M € 
impacte 
econòmic

Carnestoltes de Sitges

5,4 M € 
impacte 
econòmic
Sitges - Festival 

Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya

2,3M € 
impacte 
econòmic

Sitges Gay Pride

1,2 M € 
impacte 
econòmic

Festival Internacional 

de Patchwork

https://bit.ly/2YB8unj
https://bit.ly/2SGUbty
https://bit.ly/3bbzGLX
https://bit.ly/2L7R49Y
https://bit.ly/2Kb65ee


08. Shopping

Deixa’t sorprendre!

Sitges té més de 500 establiments independents 

i familiars. Artesania, decoració, galeries d’art, 

alimentació de kilòmetre zero, roba i complements. 

A més, durant els mesos d’estiu al Passeig Marítim 

cada any es poden trobar més de 20 parades del 

Mercat d’Artesania.

Una aposta clara pel comerç singular i de qualitat, de tracte personalitzat, 

botigues i comerços que conserven el patrimoni de Sitges. Els productes 

de la terra, frescos i de proximitat, són un dels elements clau a tota 

gastronomia sitgetana. El nucli comercial es forma al voltant del Cap de 

la Vila, dins del centre urbà. Es tracta de carrers molt concorreguts, amb 

la major part de l’espai per a vianants per tal de facilitar el desplaçament 

a peu i la seguretat dels visitants. Les passejades més populars són el 

Carrer de les Parellades, el Carrer de Jesús, el Carrer Major i el Carrer de 

Sant Francesc, plens de petits comerços i locals d’oci.

Per als amants de les compres gastronòmiques, el Mercat de Sitges és una proposta slow food

amb instal·lacions modernes. Els dissabtes el “mercat de pagès” és una altra molt bona opció per 

a gaudir dels productes locals i de proximitat. A més, a Sitges pots venir-hi quan vulguis; els 

comerços obren de dilluns a diumenge.
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08. Shopping

A Sitges, els sector del comerç treballa de manera 

conjunta a través de l’associació Sitges Shopping per a 

fomentar un comerç viu, dinàmic i singular.

Asociación Sitges Shopping

www.sitgesshopping.com

FB: @AssociacióComeciantsSitges

IG: @sitgesshopping
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Esdeveniments anuals destacats

• Sitges Christmas Festival. Patchwork, scrap i decoració nadalenca són els productes estrella 

del mercat festiu del municipi, amb milers de productes adaptats al «do it yourself». Més 

informació a: https://bit.ly/2XAmSKC

• Pop Up Terramar, dins del marc del Festival Jardins de Terramar (PROPERA EDICIÓ 2021); 

mercat de disseny dins l’entorn únic dels Jardins de Terramar.  https://bit.ly/3c8hVOQ

• Winter Market ; Productes de  qualitat i artesans, amb un programa d’activitats per a tota la 

família dins d’un espai de marcat estil nòrdic.

http://www.sitgesshopping.com/
https://bit.ly/2XAmSKC
https://bit.ly/3c8hVOQ


09. Golf Terramar

Les millors vistes a cop de swing

El camp de golf de Sitges, a més de ser un dels 

històrics de Catalunya, es troba en un emplaçament 

excepcional davant del mar. Als forats com el 3 i el 4, 

s’hi juga a poc més de 15 metres de l’aigua. Els seus 

43,6 kilòmetres de superfície acullen camps de gespa 

natural i zones de pitch and putt, llançament i 

aprenentatge. El camp amb els seus 18 forats està 

rodejat de pins, amb terrenys de característiques 

diferents que permeten jugar una gran varietat de cops. 

El golf Terramar compta amb el restaurant Gramen, dirigit per en Paolo 

Casagrande i l’Álvaro Carro, referents de la gastronomia mediterrània 

creativa. Al restaurant, s’hi celebren esdeveniments privats i per a 

empreses. A més, el Club de Golf Terramar és seu de l’Estrella Damm 

Mediterranean Ladies Open, un torneig europeu de golf professional 

femení amb les dones esportistes referents del sector. Per als més 

exigents d’aquest esport, el Club compta amb diversos coach que ajuden 

i acompanyen en la introducció al golf. Altres activitats disponibles al 

camp són el tenis, el pàdel, el futbol o el bàsquet.
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09. Golf Terramar

Durant les visites amb nenes, hi ha disponible una ludoteca i un club 

infantil amb activitats esportives i lúdiques. Les instal·lacions també 

inclouen un espai Wellness & Fitness per a adults, amb màquines i 

plataformes d’exercici. El gimnàs compta amb entrenadors personals, 

classes de pilates i serveis de fisioteràpia i massatges. A la zona de 

descans, hi destaquen els serveis de sauna, bany de vapor i sala de 

relaxació.

D´altra banda, el camp disposa d’una zona de pràctiques amb driving

range, dos putting-greens, Pitch & Putt de 3 forats, zones d’approach i 

cops de bunker; i lloguer de material.

Esdeveniments anuals destacats

• Estrella Damm Mediterranean Ladies Open: Torneig de golf professional femení dins del 

Ladies European Tour. Proper campionat al setembre. Més informació: https://bit.ly/2Xz7nmc

• Torneig de golf benèfic Fundació Hospital de Sitges.

+34938942600

info@golfterramar.com

http://www.golfterramar.com

@clubgolfterramar

@golfterramar

@golfterramar

Club de Golf Terramar

https://bit.ly/2Xz7nmc
mailto:info@golfterramar.com
http://www.golfterramar.com/


10. Jardins de Terramar

Un pulmó verd davant del mar

Dissenyats el 1920 per en Miquel Utrillo, els jardins 

noucentistes de Terramar són un espai natural per a 

gaudir de plans amb família. 

Amb instal·lacions adaptades a activitats esportives i d’oci, disposen de 

zones per a pícnic, jocs (gronxadors, tirolines i un camp de futbol) o per a 

desconnectar en zones de vegetació i d’estanys. Els jardins estan situats 

entre el mar i els camps de golf, oberts tot l’any. Degut a les seves 

característiques arquitectòniques i artístiques, tenen un valor patrimonial 

únic al municipi.

Els Jardins de Terramar es van dur a terme basant-se en el projecte 

Ciutat-Jardí de Terramar, pensat i liderat per en Francesc Armengol i 

Duran, en Josep Maria Martino i Arroyo i en Miquel Utrillo. La idea 

urbanística se centrava en transformar Sitges en una de les platges del 

Mediterrani amb més glamur, a més de construir-hi un complex 

urbanístic amb tots els equipaments del moment i jardins verdellescos

atractius per al turisme. L’espai va ser construït amb especial atenció a la 

sostenibilitat i la conscienciació ecològica.

Horaris: Del 15 de setembre al 15 de juny de 9 a 19 h. Durant l’estiu: de 10:30 a 20:30h

Esdeveniments anuals destacats

• Festival Jardins de Terramar i Pop Up Terramar, Cicle d’esdeveniments musicals i d’oci 

durant el mes de juliol. Més informació: https://bit.ly/3bzCXIK
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Novetats 
i tendències

Pressbook

Novetats i tendències

Sitges s’adherirà a la Xarxa 

de Destinacions Turístiques.

Més informació:

https://bit.ly/3LMoQyA

Turisme de Sitges inicia la 

campanya de promoció 

enfocada a nòmades digitals.

Més informació:

https://bit.ly/3LH7V0s

Turisme de Sitges presenta la 

memòria d’activitats 2021, amb 

112 accions i una inversió 

superior a 1,1 M€.

Més informació:

https://bit.ly/3xaiqW2

Sitges publica l’informe de 

dades turístiques de l’estiu 

2021. 

Més informació: 

https://bit.ly/3NRYoFK

Joan Manuel Serrat, Rosario, Vanesa Martín, Dúo Dinámico i Hombres 

G, entre els primers artistes confirmats del Festival Jardins Terramar

de Sitges 2022. 

Més informació: https://bit.ly/37if3l0

https://bit.ly/3LMoQyA
https://bit.ly/3LH7V0s
https://bit.ly/3xaiqW2
https://bit.ly/3NRYoFK
https://bit.ly/37if3l0


Sitges com a destinació turística obté una valoració global de 
8,6 sobre 10*.

Any rere any preguntem als nostres turistes què els hi ha 
agradat més de Sitges.. La seva resposta és en molts casos 
oberta i intangible; una sensació, l'ambient, l'estil, la llum, la 
vida al carrer... 

En altres casos ens donen dades molt concretes, i així ho reflecteix 
l'estudi de perfil del turista 2020; un estudi realitzat anualment junt amb 
Diputació de Barcelona a través del qual es constata que els actius més 
valorats de Sitges pel turista són:  el caràcter i amabilitat dels seus 
habitants,  la seguretat i les platges.

La bona puntuació en seguretat és un dels aspectes més ben valorats de 
forma recurrent, un valor molt interessant i diferencial per a la destinació 
ja que la seguretat és també un dels aspectes que més valoren els 
turistes a l’hora d’escollir el lloc on aniran de vacances. 

*Aquesta nota concorda amb el 8,44 obtingut a l’estudi de reputació online 2020. 

Més informació: 
https://bit.ly/3DKrXV4
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Turisme 
Sostenible

Des del 2016, Sitges forma part dels 

destins Biosphere, un conjunt de 

municipis i regions turístiques 

distingides amb el certificat 

internacional avalat per l’OMT. 

Així, el municipi es regeix per 5 punts clau per a la gestió 

de la sostenibilitat turística: el cultural-social, 

l’econòmic, el mediambiental, el territorial i el de 

governança. 

Al 2020-2021, es busca consolidar la sostenibilitat a Sitges mitjançant la 

certificació de Destí Biosphere Gold. Per tal que sigui possible, cal que un 

volum d’empreses i recursos turístics del municipi s’adhereixin al 

compromís Biosphere, entre els quals hi ha 30 organitzacions i recursos 

turístics treballant activament.
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Club de Golf Terramar

Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/3oEh1jg

Blau Sitges

Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/30GgeEL

Hotel Capri

Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/3daOugp

Institut Joan Ramon 

Benaprès (Escola 

d’Hosteleria de Sitges) 

Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/36KNqP6

Sorea

Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/3iEOZjR

Vivero Beach Club

Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/34A0VP3
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Empreses i actius turístics 
adherits al compromís Biosphere

Platja de les Botigues

Platja de l'Estanyol

Platja de Sant Sebastià

Platja de Terramar

Platja dels Balmins

Any d’adhesió: 2017

Web: https://bit.ly/3jMgBVK

Port de Sitges - Aiguadolç

Any d’adhesió: 2017

Web: https://bit.ly/34AhdaK

Turisme

Oficina de Turisme de Sitges 

Any d’adhesió: 2017

Web: https://bit.ly/3jIGoxY

Platges i ports

Cala Ginesta

Platja d'Aiguadolç

Platja de Garraf

Platja de la Barra

Platja de la Bassa Rodona

Platja de La Fragata

Platja de la Ribera

Platja de la Riera Xica

Platja de les Anquines

Sències Can Girona
Any d’adhesió: 2018
Web: https://bit.ly/3da7gV5

Camping Sitges
Any d’adhesió: 2018

Web: https://bit.ly/3sbbVNI

Camping El Garrofer
Any d’adhesió: 2019
Web: https://bit.ly/3da7sDN

Gremi d'Hostaleria de Sitges
Any d’adhesió: 2019

Web: https://bit.ly/2SDncGg

Hotel Calipolis
Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/3lrdBi8

Cristina Milà - guia
Any d’adhesió: 2020

Sunway Playa Golf & Spa
Any d’adhesió: 2020

Web: https://bit.ly/2FaRb51

Llocs d’interès 

adherits

Parc del Garraf
Any d’adhesió: 2017

Web: https://bit.ly/3i4wxCJ

https://bit.ly/3oEh1jg
https://bit.ly/30GgeEL
https://bit.ly/3daOugp
https://bit.ly/36KNqP6
https://bit.ly/3iEOZjR
https://bit.ly/34A0VP3
https://bit.ly/3jMgBVK
https://bit.ly/34AhdaK
https://bit.ly/3jIGoxY
https://bit.ly/3da7gV5
https://bit.ly/3sbbVNI
https://bit.ly/3da7sDN
https://bit.ly/2SDncGg
https://bit.ly/3lrdBi8
https://bit.ly/2FaRb51
https://bit.ly/3i4wxCJ
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A més a més de la certificació Biosphere, 17 de les 26 

platges de Sitges disposen del segell de qualitat ISO 

14.001, i totes elles tenen la garantia EMAS que 

reconeix la seva legislació mediambiental, així com 

altres atributs sostenibles com la comunicació externa 

o la implicació de visitants i residents que contribueixen 

activament a reduir l’empremta ecològica al municipi.
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Turisme Sostenible

Al 2020, Sitges va rebre la distinció de 5 banderes blaves per a les platges 

de la Marina d’Aiguadolç, la Barra, la Ribera, Les Botigues i San Sebastià. 

Amb aquesta distinció, Sitges ha estat el municipi que ha obtingut més 

banderes blaves de la província de Barcelona.

Per tal de fomentar la sostenibilitat, Sitges ha activat nombroses acciones 

mediambientals com #ReSitges, una campanya anual per a conscienciar, 

informar i sensibilitzar pel que fa al respecte, la reducció de residus, el 

reciclatge i la reutilització d’elements per a un destí més verd.
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Una altra de les accions destacades són els estudis de 

generació i transferència de coneixement del 

departament de Turisme de Sitges, en els quals 

s’analitza i es comparteix l’impacte i la realitat del sector 

amb empreses i ciutadans. Alguns estudis són:
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Turisme Sostenible

• El Perfil del Turista i visitant de Sitges 

2019. Un estudi d’interès econòmic i 

empresarial sobre els hàbits de viatge i el 

comportament al municipi. Informe 

complet a: https://bit.ly/2HtVmKo

• El Perfil del Turista de Sitges 2019. 

Mantenim els estudis anteriors per tal de 

conèixer, entendre i rebre insights sobre els 

canvis pel que fa a l’oci i al consum. 

Tots els estudis a: https://bit.ly/338m036

• Opinió Ciutadana. Analitzem la percepció 

de l’estil de vida, la satisfacció i l’activitat 

turística per part dels ciutadans. Informe 

disponible a: https://bit.ly/35x7uDm

• Impacte econòmic del Turisme. Estudi de 

l’impacte econòmic i perfil del visitant dels 

esdeveniments: Carnestoltes de Sitges, 

Sitges – Festival Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya, Sitges Gay Pride i 

Festival Internacional de Patchwork. 

Informe complet a:  https://bit.ly/3nRinq7

• Carnestoltes  2014. Analitzem les 

característiques principals dels visitants de 

Sitges durant el Carnestoltes i els seus 

hàbits de compra i diversió. Accedeix a 

l’informe a: https://bit.ly/3pYdxth

• Patchwork 2014. Investiguem la 

caracterització i el perfil dels visitants del 

Festival de Patchwork de Sitges per tal de 

conèixer la seva activitat econòmica i d’oci. 

Informe disponible a: https://bit.ly/3oxa9UZ

• Gay Pride 2014 i Sitges - Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya 2014. Un repàs sobre les 

característiques més significatives dels 

assistents i la oferta de serveis al llarg d’ 

ambdues celebracions. Més informació a: 

https://bit.ly/38CtXkh

https://bit.ly/2HtVmKo
https://bit.ly/338m036
https://bit.ly/35x7uDm
https://bit.ly/3nRinq7
https://bit.ly/3pYdxth
https://bit.ly/3oxa9UZ
https://bit.ly/38CtXkh
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Els canvis mediambientals a Sitges també 

s’han produït a la seva arquitectura municipal. 

Per tal de contribuir a l’eficiència i l’estalvi 

energètics, s’ha substituït l’enllumenat, i els 

fanals incorporen llums de baix consum. 

També s’hi han afegit punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics 24 hores a diferents eixos 

estratègics del municipi, i un nou servei de 

neteja adaptatiu a l’ús i a l’afluència de cada 

zona que millora l’estat dels carrers i redueix 

les molèsties als habitants. Entre les principals 

innovacions, hi trobem nous contenidors de 

recollida selectiva, major accessibilitat als 

contenidors de tot el municipi o un servei 

exclusiu de recollida de poda i d’oli vegetal.

A nivell administratiu, Sitges ha implementat 

algunes millores que també afavoreixen la 

sostenibilitat. Una d’elles és l’administració 

electrònica, el projecte de modernització que 

agilitza les gestions i facilita la informació i la 

comunicació amb la ciutadania reduint el 

consum de paper. La oficina d’informació 

turística també ha experimentat una evolució, 

amb un gran compromís amb els objectius 

Biosphere com l’estalvi d’energia, la gestió de 

residus, el control de la contaminació acústica, 

la gestió d’objectes perduts o la informació 

sostenible i compromesa.

Als entorns naturals, s’ha potenciat la 

sostenibilitat especialment als estanys dels 

Jardins de Terramar, on s’hi ha augmentat la 

biodiversitat d’espècies autòctones protegides 

a través de la naturalització dels estanys i de 

l’espai. Una iniciativa didàctica que converteix 

els estanys en centre d’atracció pedagògic i 

turístic.

L’aposta per un turisme respectuós, 

diversificat, desestacionalitzat, descentralitzat i 

responsable han fet de Sitges un destí 

sostenible de referència. Ho tenim ben clar: 

fomentar el turisme respectuós amb la cultura, 

les tradicions, l’entorn i el medi ambient és i 

serà el nostre compromís. Tots sumem per tal 

que Sitges sigui essent Sitges.
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Sitges és i ha estat un poble de tradició 

marinera. S’aprecia el seu llegat a les 

cases blanques de pescadors, al casc 

antic, a les seves tradicions i sobretot, 

a la gastronomia.

El municipi conserva molts elements de l’antiga vila de 

pescadors com l’espai anomenat La Fragata, les cases 

dels Americanos, el Canó del Baluard, rèplica d’un 

d’original que protegí dels atacs de les fragates 

angleses el 1747; o els exvots de la Verge del Vinyet, 

que els mariners lliuraven a la verge abans d’emprendre 

llargues travesses.
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Sitges 
Vila Marinera



67Pressbook

Sitges Vila Marinera

La gastronomia de Sitges és un element 

marcat per les seves arrels marineres. Al 

receptari local, s’hi troben plats tradicionals 

com l’arròs a la sitgetana, elaborat amb 

productes de mar i muntanya o la Malvasia, un 

vi dolç d’origen grec que es produeix a les 

vinyes de Sitges. Per mar, des de Sitges, hi 

emigrà en Facundo Bacardí Massó, fundador 

de la coneguda marca de rom.

Sitges és també marítim per la seva cultura. 

Tots els museus es troben adherits a la xarxa 

de Museus Marítims de Catalunya, on hi 

destaca la col·lecció marinera d’en Emerencià

Roig Raventós, amb més de 350 obres del 

patrimoni marítim català, que actualment està 

instal·lada a la Biblioteca Popular de Santiago 

Rusiñol. Allà hi trobem 64 models de naus, 

miniatures d’elements de navegació, elements 

relacionats amb la vida a bord i la pesca, 

representacions de vaixells, quadres de 

temàtica nàutica, litografies, revistes i elements 

de la flora i la fauna marines, entre d’altres.

Al llarg del municipi, una ratlla blava, color 

reconegut como el “blauet de Sitges”, 

assenyala les cases on hi vivien els pescadors. 

Les casetes de pescadors del Garraf, 

originàries dels anys 30, es troben a 5 minuts 

en tren del centre urbà i han estat declarades 

patrimoni d’interès cultural per l’Ajuntament de 

Sitges. A més, en els darrers anys, han format 

part de molts rodatges i sessions 

fotogràfiques.

Al 2019, amb l’objectiu de recuperar i 

promocionar el seu caràcter mariner, el 

municipi es va adherir a la marca Viles 

Marineres de l’Agència Catalana de Turisme, un 

segell que reuneix els destins de costa 

vinculats a la mar per la seva història, cultura, 

gastronomia i paisatge. Entre moltes altres 

activitats, promouen esdeveniments pel que fa 

a la relació de les persones i la mar.

Descobreix més sobre el Centre d’Interpretació 

de la Malvasia de Sitges a: 

https://bit.ly/2Swkylw

https://bit.ly/2Swkylw
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Calendari d’esdeveniments mariners 
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• Marina Day, el dia dels ports de Catalunya. 

Es practiquen activitats relacionades amb 

la vida portuària i marítima. 

• Virgen del Carmen, una festa tradicional 

marinera on les barques surten del Port 

de Sitges-Aiguadolç i s’hi fa una ofrena 

floral en record dels pescadors i mariners 

traspassats. La festa acaba amb una 

cantada d’havaneres i una degustació de 

rom cremat. 

• Regata Ophiusa i Regata Sitges –

Ciutadella, activitats esportives que 

promocionen la pràctica nàutica i l’oci 

marítim...
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Sitges i la pesca

L’ofici de pescador a Sitges s’ha transmès de 

generació en generació i s’ha conservat fins a 

dia d’avui. 
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Les arts menors, les barques de rem i de vela, i 

la pesca sostenible han continuat fins a 

l’actualitat, en una tradició local que conserva 

l’essència del municipi.

A principis del segle XX, els mariners portaven 

les captures a la plaça de l’Ajuntament, on les 

subhastaven o les carregaven en camió per a 

dur-les al mercat barcelonès del Born. Les 

barques de Sitges sovint navegaven també fins 

el port de la Barceloneta i allà desembarcaven 

el peix per a vendre’l.

Vora l’Ajuntament de Sitges, la Confraria de 

Sitges es dedica avui en dia a oferir pesca 

artesanal al mercat amb productes d’alta 

qualitat, promovent el Peix de Sitges i el 

turisme pesquer. La Confraria busca 

complementar la seva activitat econòmica 

promovent propostes basades en el turisme 

entorn de la pesca, en la que el pescador 

fomenta l’emprenedoria i el valor del patrimoni 

local, tot conservant els recursos naturals en 

reduir l’impacte al medi.

A més, la Confraria de Pescadors de Sitges 

disposa de la certificació Pesca-Turisme 

concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Entre les activitat que organitza, hi ha visites 

guiades al port, visites a les barques 

tradicionals per a descobrir la història, i una 

introducció a les arts artesanals de la pesca, 

amb degustacions temàtiques marineres de 

productes frescos del Garraf.

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

https://bit.ly/3okdabI
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Sitges s’ha consolidat com a eix 

neuràlgic clau en reunions, congressos 

i viatges d’incentiu, convertint-se en el 

destí amb més volum de negoci a 

Catalunya després de Barcelona.

A només 20 minuts de l’aeroport internacional i a 30 de 

Barcelona, ofereix més de 3.000 places hoteleres en 

establiments de 4 i 5 estrelles, sales de reunions, 2 

centres de convencions amb capacitat per a 900 i 500 

persones, un auditori per a 1.400 assistents, 100 sales 

de reunions i espais per a esdeveniments i banquets. 

Pressbook
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Sitges 
Convention
Bureau
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Un entorn polivalent ple de tresors culturals i una rica 

varietat gastronòmica, lúdica i esportiva el consoliden 

com a destí preferent per a tot tipus de congressos, 

convencions, presentacions d’empresa, jornades, 

seminaris o viatges d’incentiu.
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Sitges Convention Bureau forma part de la 

Conselleria de Turisme de l’Ajuntament de 

Sitges, membre de l’International Congress and

Convention Association (ICCA), que aglutina les 

empreses més importants especialitzades en 

el segment turístic de negocis. A més a més, 

pertany al Spain CB i és col·laborador de 

Catalunya CB i Barcelona CB.

Segons el Gremi d’Hosteleria de Sitges, el  

turisme de reunions suposa el 40% de les 

pernoctacions anuals a hotels amb sales de 

reunions, i el 20.7% del global del destí amb una 

mitjana de 600 reunions l’any, de les que un 

50% són internacionals. Els seus principals 

mercats són el territori nacional, a banda del 

Regne Unit, Alemanya, França, Benelux, 

Escandinàvia, els Estats Units i el Canadà. 

Durant els darrers anys, el turisme de mercats 

emergents comença a tenir-hi protagonisme, 

com és el cas del turisme asiàtic.

Els sectors més rellevants que activen el Sitges 

Convention Bureau són el farmacèutic, les TIC, 

les assegurances, l’automoció, la banca i 

indústries com el tèxtil, la indústria alimentària 

o l’esportiva. El municipi és líder en promoció 

del destí tant a nivell nacional com 

internacional, amb la seva participació a més 

de 25 fires i workshops professionals l’any. 

Ente les seves accions principals hi destaquen 

l’assessorament sobre hotels, sales de 

reunions, espais singulars, programes socials i 

activitats post-reunió, mobilitat i permisos 

municipals.

A més, el Sitges Convention Bureau fomenta i 

activa altres funcions com les candidatures per 

a congressos, les presentacions i altres 

acciones de networking que afavoreixen 

sinergies entre professionals i corporacions del 

sector. Així mateix, proveeix material turístic 

informatiu de Sitges per als participants i 

organitza viatges de familiarització i visites 

d’inspecció. Així doncs, es converteix en un 

servei professional global per tal d’assegurar 

l’èxit de milers de projectes al llarg del temps.

Algunes de les corporacions integrants del 

Sitges Convention Bureau són empreses 

reconegudes internacionalment, com Dolce by

Whyndam i Meliá Internacional, amb 2 

establiments al municipi; Meliá Sitges i ME 

Terramar de 4*S.  MiM Sitges, que pertany a en 

Leo Messi, i és gestionat per Majestic Hotel 

Group i altres 5 hotels independents amb sales 

de reunions, avalen Sitges com el destí ideal 

per a la celebració de tot tipus 

d’esdeveniments. 



72Pressbook

Sitges Convention Bureau

Sitges Convention Bureau també té venues

exclusius que permeten nous formats 

d’esdeveniments i celebracions a espais 

singulars, com el Palau de Maricel, d’estil 

modernista davant del mar; la finca Mas Solers 

de Grup Peralada, palauet renaixentista per a 

celebracions de gala.

Referències

El municipi és un referent en congressos i 

convencions arreu del món, i alguns dels més 

assenyalats són el HIMSS EUROPE AND 

HEALTH 2.0 CONFERENCE, celebrat el 2018 

amb més de 2.000 persones; i l’International

Congress on Borderline Personality Disorder de 

900 persones. En anys anteriors, s´hi han dut a 

terme celebracions com el World Congress of 

Hair Research de fins a 1.000 persones el 2019, 

o el 9th International Colloids Conference, de 

300 persones.

L’any 2020, l’European CAR-T CELL MEETING 

va celebrar un dels congressos més grans del 

municipi, assolint reunir 1.200 persones. Altres 

esdeveniments que s’hi han celebrat durant el 

darrer any han estat  l’European Physical

Society Conference on Plasma Physics, 

l’European Peptide Symposium, l’ECCB -

European Conference on Computational

Biology o el World Orphan Drug Congress. Com 

a menció especial, cal destacar la XXXV 

Reunión del Círculo de Economía, fidelitzada 

fins el 2019 i el XXX Fòrum de l’Auditor 

Professional que hi celebra la 30a edició 

continuada a Sitges.

Més informació a: https://bit.ly/38A0gjD

https://bit.ly/38A0gjD
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El municipi es posiciona com a destí 

gay friendly obert al món. La mentalitat 

oberta i tolerant dels seus habitants ha 

fet que els visitants sempre s’hi sentin 

ben acollits.  

Al llarg dels anys, Sitges ha sabut mantenir la seva 

elegància i idiosincràsia, juntament a una oferta 

turística variada amb infraestructures i establiments 

especialitzats. Avui, s’ha convertit en un dels principals 

destins gais d’Europa.

Segons el relat comú, el naixement de la comunitat gai local s’ha vinculat 

amb l’arribada i l’establiment d’artistes modernistes del segle XIX. 

El carnestoltes és un altre dels moments culminants per al col·lectiu, 

doncs es va reprendre clandestinament durant l’últim període de la 

dictadura franquista, del 1970 a 1975. 
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Oferta turística especialitzada

Durant els anys 50 i 60, els primers bars i hotels 

obertament gais a Sitges obriren les seves portes. 
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Aquest factor ha proporcionat a la oferta local 

una base molt consolidada d’opcions amb 

l’etiqueta gay friendly entre una gran varietat 

de locals com bars, botigues, restaurants o 

hotels. Les activitats culturals organitzades 

des de les associacions afavoreixen aquesta 

acollida, amb visites guiades, exposicions, 

festes i esdeveniments solidaris oberts a tots 

els públics.

Ruta cultural Sitges Rainbow Tour

Ruta per a conèixer la història LGTBIQ de 

Sitges. S’ofereix en anglès i castellà 

simultàniament. La visita guiada explica amb 

una mirada diferent perquè Sitges ha 

esdevingut el primer paradís gai del 

Mediterrani.

Al llarg de la passejada, es visiten indrets 

emblemàtics i l’empremta que artistes i 

famosos han deixat a Sitges al llarg del segle 

XX. Més informació a: https://bit.ly/3scgRlD

https://bit.ly/3scgRlD
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Calendari d’esdeveniments LGTBIQ
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International Bears Sitges Meeting

També conegut com a Bears Sitges Edició 

Primavera, l’esdeveniment aplega Óssos 

d’arreu del món per a inaugurar l’estiu i 

compartir uns dies d’activitats de temporada 

com: dies de platja, rutes culturals, Dia de 

l’Aperitiu i Dinar Oficial, Ruta de l’Ós, festes a 

discoteques, shows… Tot plegat a la Capital 

Bear per excel·lència i en el marc més gran del 

Mediterrani amb més de 800 Bears de tot el 

món. Més informació a: https://bit.ly/3iFTPgK

Sitges Gay Pride

La Sitges Gay Pride és una de les festes de 

l’orgull gai més importants i accessibles de tota 

Europa, i va celebrar el seu desè aniversari el 

2019. Durant 5 dies, el passeig de Sitges 

s’omple de concerts, actuacions i 

esdeveniments de caràcter reivindicatiu i 

cultural, sent la única festa de l’orgull que se 

celebra vora el mar. Un dels seus actes 

centrals és la Gay Parade. Més informació a:  

https://bit.ly/30JYAjn

Bears Sitges Week

Amb més de 7.000 Bears de diferents països, 

Bears Sitges Week és l’esdeveniment principal 

del col·lectiu a Sitges i el més gran i divers del 

món. Durant una setmana, coincidint amb l’11 

de setembre, a banda de multitud d’activitats 

programades al maig, s’hi suma l’obertura del 

famós Bear-Village davant del mar. Més 

informació a: https://bit.ly/3jFtFfF

Monument contra l’homofòbia

Sitges ha estat el primer municipi d’Espanya 

en erigir un monument contra l’homofòbia: un 

triangle de color rosa a la base amb el lema 

“Sitges contra la homofobia / Nunca más / 5 

de octubre 1996 – 2006”. El monument es va 

instal·lar l’any 2006 sobre les pedres del quart 

espigó, entre les conegudes platges de la 

Bassa Rodona i la platja de l’Estanyol. Al maig 

del 2013 fou restaurat i traslladat al seu nou 

emplaçament als jardins del Passeig Marítim, 

on té més visibilitat i ha esdevingut un lloc de 

referència per a tota la comunitat.

Sitges ha esdevingut un destí pioner en 

l’alliberament del patró heteronormatiu. La 

comunitat LGTBI se sent lliure al municipi i es 

mostren els sentiments de forma oberta i 

desinhibida.

https://bit.ly/3iFTPgK
https://bit.ly/30JYAjn
https://bit.ly/3jFtFfF
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Associacions

En Sitges destacan diferentes asociaciones LGTBIQ 

locales, muy  implicadas en la organización de eventos 

y actividades sociales y culturales.

Pressbook

Sitges LGTBIQ

Asociació LGTBI Gay Sitges

A Sitges, hi destaquen diferents associacions 

LGTBI locals, molt implicades en la 

organització d’esdeveniments i activitats 

socials i culturals: https://bit.ly/30NcTnb

Associació Bears Sitges

Associació sense ànim de lucre que col·labora i 

ajuda activa, mediàtica i econòmicament a 

diferents Fundacions i Organitzacions locals, 

nacionals i internacionals. Organitza diferents 

celebracions de Bears al calendari. 

Pàgina oficial: https://bit.ly/2I5a1M0

Sitges Voluntaris Socials (SVS)

Associació sense ànim de lucre que reuneix i 

ajuda a persones que han patit qualsevol 

discriminació per raó de diversitat sexual, 

econòmica, cultural o ideològica. 

Association For Gays and Lesbian (AFGAL)

Associació independent que dóna suport al 

col·lectiu LGTBI de Sitges i organitza la Sitges 

Gay Pride. 

https://bit.ly/30NcTnb
https://bit.ly/2I5a1M0
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Segons la consultora Expertus de 

Turisme i Oci per a la conselleria de 

turisme, Sitges acull més de 400 

casaments anuals, dels quals un 25% 

són de parelles estrangeres.

El municipi aconsegueix un impacte econòmic de 8,5 

milions d’euros en ingressos l’any d’empreses locals. 

Així doncs, els casaments de parelles estrangeres són 

les que generen estades més llargues i de major 

impacte econòmic. El turisme de casaments 

internacional permet també desestacionar i diversificar.

Entre els principals atractius del destí hi destaquen la localització i 

l’accessibilitat fàcil, la climatologia i els espais oberts disponibles: de 

platges fins a espais singulars com masies, viles modernistes i cases.
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L’oferta de casaments a Sitges

Al municipi, fins a 89 empreses es dediquen al segment 

dels casaments i cerimònies nupcials, amb 18 espais 

singulars, 7 hotels especialitzats, 5 càterings i 59 

empreses de serveis complementaris.
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Hi ha multitud d’opcions per a cada tipus de 

celebració, com a wedding planners, fotografia, 

realització de vídeos, maquillatge, perruqueria, 

floristeria, establiments especialitzats en moda 

nupcial o pastisseria.

Amb més de 13 anys d’experiència al sector, la 

oferta és estructurada i està consolidada. Entre 

els valors més destacats, hi trobem el tracte 

personalitzat, la qualitat i l’entorn de l’empresa. 

Aquest factor ha permès crear al municipi la 

marca Sitges Weddings, promocionada per la 

Conselleria de Turisme com a destí de 

casaments internacionals que aglutina totes 

les accions d’aquest segment turístic i fomenta 

la cooperació empresarial.

A més de les accions pròpies de promoció, la 

Conselleria de Turisme ofereix a les empreses 

locals material promocional per a impulsar la 

seva comercialització, com fotografies i vídeo 

específics per al segment de casaments. Més 

informació a: https://bit.ly/2GEMaSJ

Les parelles que vulguin casar-se a Sitges 

disposen d’una guia de tràmits legals a seguir, 

elaborada per la Conselleria, que facilita la 

informació de forma més clara i útil. 

Guia completa a: https://bit.ly/2HxckaW

https://bit.ly/2GEMaSJ
https://bit.ly/2HxckaW
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El municipi hereta un gran llegat 

que s’expressa dia rere dia amb el 

dinamisme de les seves activitats 

culturals i la riquesa i la varietat del 

patrimoni material.

Al llarg de la  seva història, dinamitzadors culturals i 

mecenes com en Santiago Rusiñol, en Ramón Casas, 

en Miquel Utrillo o en Charles Deering, han convertit 

Sitges en lloc de referència per a escriptors, pintors, 

músics i intel·lectuals, esdevenint el bressol i el centre 

de difusió del Modernisme a Catalunya. 

Les col·leccions artístiques de la vila, repartides en 5 museus i 2 centres 

de visites atresoren més de tretze mil obres d’art on s’hi exposen les 

peces de talles gòtiques, pintura modernista, ferro forjat, ceràmica, vidre, 

mobles o nines antigues. Descobreix els 10 punts culturals que no pots 

perdre’t aquí: https://bit.ly/3sfqX53

https://bit.ly/3sfqX53
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Rutes culturals

Passejar i perdre’s pel nucli antic de Sitges és un 

estímul per a les emocions. Una visita que demostra 

que Sitges és un destí únic. Amb el rumor del mar 

acompanyant-vos, us proposem un recorregut per la 

història de la vila i els seus petits carrerons empedrats i 

emmarcats per palaus, castells antics i edificis històrics 

del modernisme i del noucentisme. Una ruta per a 

deixar-se emportar…
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Ruta de las ànimes

Un passeig pel Sitges més íntim tot visitant 

l’antic cementiri de Sant Sebastià, de gran 

riquesa patrimonial d’èpoques diferents i un 

monument funerari de finals del segle XIX de 

reconeguts escultors com en Josep Llimona, 

en Frederic Marés o en Pere Jou. Més 

informació a:  https://bit.ly/397hbuD

Ruta dels «Americanos»

La ruta recorre la història dels carrers del 

primer eixample de Sitges i les seves cases 

modernistes, impulsades pels veïns que 

emigraren a les colònies espanyoles a 

l’Amèrica Llatina i tornaren com a empresaris 

d’èxit, formant una nova burgesia sitgetana. 

Més informació a:  https://bit.ly/2KzyQkB

Ruta del parc escultòric

Sitges té una àmplia oferta d’escultures de 

diversos autors i èpoques que enriqueixen 

espais públics i privats del municipi. Aquesta 

ruta ofereix un passeig pels principals 

monuments artístics i la cultura sitgetana Més 

informació a: https://bit.ly/338EUa2

Ruta «La memòria de les cases»

El municipi ha experimentat nombroses 

confluències d’històries populars. Unes 

històries que transcendeixen la realitat local i 

marquen la seva identitat. La passejada pretén 

localitzar i fer públics els edificis on varen viure 

i treballar alguns personatges il·lustres. Més 

informació a:  https://bit.ly/3pWddLh

https://bit.ly/397hbuD
https://bit.ly/2KzyQkB
https://bit.ly/338EUa2
https://bit.ly/3pWddLh
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Sitges Rainbow Tour

Ruta per a conèixer la història LGTBI de Sitges 

en llocs emblemàtics i la petjada que artistes 

famosos hi han deixat al llarg del segle XX per a 

convertir-la en el paradís gai del Mediterrani 

que és en l’actualitat. Més informació a: 

https://bit.ly/375f33Q

Ruta pel casc antic

Una passejada per a descobrir els orígens de 

Sitges a través de l’antiga muralla, el Racó de la 

Calma, les cases antigues de pescadors, els 

canons i els diferents museus de Sitges com el 

Museu Cau Ferrat, el Museu Maricel i el Palau 

Maricel. Més informació a: 

https://bit.ly/3759Rx9

Ruta de Terramar

La ruta de Terramar dóna a conèixer la història 

de la urbanització de Terramar tot gaudint de 

l’arquitectura i dels jardins Modernistes. Fou el 

primer projecte de ciutat-jardí de Catalunya i un 

dels principals centres d’arquitectura 

noucentista catalana.

https://bit.ly/375f33Q
https://bit.ly/3759Rx9
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Exposicions temporals 

i galeries d’art

Des de que es convertí en la llar de l’artista Santiago 

Rusiñol, Sitges s’ha transformat en un destí popular per 

a persones creatives, que hi troben l’indret idoni per a 

exposar-hi les seves peces d’art.
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El Centre Cultural Miramar, d’estil neoclàssic (1852) i ubicat entre la Platja 

de Sant Sebastià i el nucli històric, acull exposicions d’art durant tot l’any. 

A més, és la seu del festival d’art reciclat Sitges ReciclArt. El municipi té 

més d’una vintena de galeries d’art per al delit dels amants de la cultura.

El 2020 a través de la  regidoria de cultura, l’Ajuntament de Sitges 

presentà “La Pregonera”. La programació cultural estable d’arts 

escèniques, musical i d’exposicions de la vila que inclou per aquest 2021 

més de 50 propostes per a tot tipus de públic. Es pot consultar tot el 

programa a: www.lapregonera.cat. 

El portal www.culturasitges.cat, creat també des de la regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Sitges, neix amb l’objectiu d’aglutinar tant 

l’oferta pública com privada en un únic portal, exclusiu per a l’activitat 

cultural local.

La Pregonera

http://www.lapregonera.cat/
http://www.culturasitges.cat/
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Calendari d’esdeveniments culturals:
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• Festival Internacional de Patchwork.

Esdeveniment per als aficionats al 

patchwork amb cursos monogràfics, tallers 

infantils, i més de 100 estands; amb accés 

lliure i gratuït.  https://bit.ly/2Hp6x6L

• Festival de Jazz Antic de Sitges. Festival 

de jazz amb artistes internacionals, 

concerts i cultura al voltant d’aquesta 

tipologia de música. https://bit.ly/3oyc4sm

• Fira d’Art. Fira de creatius i artistes on s’hi 

ofereixen tallers i presentacions de tot tipus 

d’obres, dibuixos, pintures, gravats i 

escultura. https://bit.ly/3m8CDCX

• Sitges ReciclArt. Festival que busca la 

sensibilització mediambiental en relació als 

recursos del planeta i la salut humana amb 

accions lúdiques de consum responsable. 

Més informació a: https://bit.ly/3dcwL8d

• Festa de la Poesia: Festa al voltant de la 

poesia en la que s’hi ret homenatge a 

aquesta pràctica compartint les obres 

d’autors reconeguts. Més informació a:  

https://bit.ly/3lk7ThM

• Sitgestiu Cultura: Festival cultural de Sitges 

en el qual s’ofereixen tallers, música i 

activitats relacionades amb el patrimoni del 

municipi.  https://bit.ly/2TegczR

• Concerts de Mitjanit: Festival de música al 

Port de Sitges – Aiguadolç per a gaudir de 

concerts en obert de grups reconeguts. 

Més informació a: https://bit.ly/3iMa5wJ

• Sitges, Festival Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya: Festival de cinema 

que reuneix des del 1967, artistes, directors 

i professionals del sector. Ofereix estrenes 

exclusives de les darreres pel·lícules 

alternatives, de fantasia i de terror. Més 

informació a: https://bit.ly/36MkmXI

https://bit.ly/2Hp6x6L
https://bit.ly/3oyc4sm
https://bit.ly/3m8CDCX
https://bit.ly/3dcwL8d
https://bit.ly/3lk7ThM
https://bit.ly/2TegczR
https://bit.ly/3iMa5wJ
https://bit.ly/36MkmXI
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En fer-se de nit, els carrers de Sitges 

s’omplen de vida. Sitges és una barreja 

d’estils i públics que la fan atractiva 

i única. 

Pot presumir tant de ser el bressol del primer Pachá del 

món, com dels seus clubs gay friendly, passant per una 

oferta més alternativa amb bars de copes i cerveseries 

artesanes. 

Durant les tardes i nits d’estiu, els concerts a l’aire lliure, els festivals, els 

còctels vora el mar i les guinguetes de platja amplien la seva oferta d’oci 

per a gaudir en família, en parella o amb amics.
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El carrer Primer de maig,  popularment conegut 

com a carrer del Pecat, és un dels centres 

neuràlgics de l’oci nocturn de Sitges, arribant a 

aplegar fins a 1.200 persones durant les nits 

dels caps de setmana, xifra que es pot fins i tot 

duplicar en temporada alta*1. El carrer del 

Pecat deu el seu nom a en Miquel Utrillo fill. 

Segons ell, la primera vegada que es pronuncià 

aquest nom fou en una calorosa nit d’estiu 

durant la qual ell i els seus amics feien gresca a 

una de les taules que un bar havia parat al 

carrer. Els veïns es queixaren, arribaren els 

municipals i els amenaçaren per tal que 

paressin de fer xivarri. I en Miquel Utrillo explica 

que els digué: «Però quin pecat estem 

cometent nosaltres, només ens ho estem 

passant bé»*2. Aquest fou el «pecat» que donà 

nom al carrer. En Miquel Utrillo, insistia 

constantment quan se li acudia un tema i seguí 

anomenant-lo el carrer del Pecat. Ell aconseguí 

que el nom esdevingués popular *3.

L’Associació de bars musicals del carrer del 

Pecat reuneix la majoria de bars del carrer. És 

una entitat que neix amb l’ànima de treballar 

conjuntament per un oci nocturn de qualitat a 

un carrer emblemàtic a nivell internacional.

Actualment, bars i discoteques es reparteixen 

per diferents zones per a vianants d’accés fàcil 

dins del centre urbà. A banda del carrer del 

Pecat, hi trobem el carrer Sant Bartomeu i els 

carrers que baixen fins el Passeig de la Ribera. 

Als carrers Bonaire, Joan Tarrida i a la Plaça 

Indústria, a més del tradicional carrer Tacó, s’hi 

apleguen la majoria de locals LGTBIQ i altres 

d’històrics com el Comodín, El Horno o el bar-

terrassa Parrots, a la plaça de la Indústria *4.

Els ports esportius del Port de Sitges Aiguadolç

i del Port Ginesta, amb els seus bars, 

restaurants i molt d’ambient, també són 

l’epicentre de la nit sitgetana. A aquesta oferta, 

cal sumar-hi la dels bars i cocteleries dels 

hotels com el Me Sitges Terramar o el MiM

Sitges, amb els seus sky bars i festes d’estiu.

Oci segur i responsable

Durant la temporada d’estiu 2020, en plena 

pandèmia sanitària per la Covid-19, l’oci 

nocturn de Sitges va ser pioner a Catalunya una 

vegada més, amb la seva aposta per la 

seguretat, portant a terme operatius especials 

per tal d’evitar aglomeracions i garantir la 

distància social, a banda d’instal·lar-hi un 

dispositiu d’agents.

Més informació a: https://bit.ly/3byiHau

1 Font: Associació de bars musicals del carrer del Pecat
2 Eco de Sitges (10 de febrer 1979), p. 8.
3 Font: https://bit.ly/36KH02I Muntaner Grup d’Estudis Sitgetans Societat d’Onomàstica)
4 Font: https://bit.ly/3shoC9H

https://bit.ly/3byiHau
https://bit.ly/36KH02I
https://bit.ly/3shoC9H
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Esdeveniments anuals
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• Carnestoltes. El Carnestoltes de Sitges és 

un dels més antics de Catalunya i un dels 

millors d’Europa. Les xifres en són 

il·lustratives: 44 carrosses, 2.500 persones 

disfressades i més de 300.000 

espectadors. Tot plegat en un ambient 

festiu i de disbauxa amb dues cites 

principals: les rues del diumenge i del 

dimarts. L’horari de les rues infantils i 

d’adults afavoreix la presència de públic 

jove i familiar. 

Enllaç a: https://bit.ly/3i2ePQk

• Sitges Gay Pride. Aquest festival 

internacional, amb més de 10 edicions, s’ha 

consolidat com un dels més importants del 

Mediterrani Obert a tothom i amb les 

platges i el municipi com a escenari, 

aquesta cita ofereix concerts, desfilades i 

festes vora el mar que són difícils d’oblidar. 

https://bit.ly/3kkch0k

• Festival Jardins de Terramar.

Una experiència única d’oci, cultura i 

gastronomia. El Festival de Música Jardins 

Terramar durant les darreres setmanes de 

juliol i les primeres d’agost és el millor 

moment de l’any per a gaudir d’aquests 

jardins centenaris. Des de les 20.00 hores 

fins a les 2.00 hores, podrà gaudir de 

l’ambient refrescant i de concerts a la zona 

natural i patrimonial de Jardins de 

Terramar. https://bit.ly/3brlUsq

• Bears Sitges Week. Durant 11 dies, tot 

coincidint amb l’11 de setembre, s’obre el 

famós Bear-Village davant del mar. Més de 

7.000 Bears arribats d’arreu del món el 

converteixen en l’esdeveniment Bear més 

gran del món i de més diversitat. Dies de 

platja, nits temàtiques, rutes pels bars, la 

tria anual d’en Mr. Bear Sitges, festes de 

discoteca i un no parar d’activitats lúdiques 

i culturals omplen d’opcions aquests 11 

dies de veritable comunitat Bear. 

https://bit.ly/2HmGXQ4

• Sitges Electronic Park

https://bit.ly/3i2ePQk
https://bit.ly/3kkch0k
https://bit.ly/3brlUsq
https://bit.ly/2HmGXQ4
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Sitges és un destí apte per a tots els 

públics. Ideal per a descobrir en família 

a qualsevol època de l’any. 

Les 17 platges urbanes amb serveis i d’accés fàcil, 

l’oferta d’oci i de cultura adaptada per als més petits, 

el seu calendari anual d’esdeveniments, els carrers per 

a vianants, el comerç singular, l’oferta gastronòmica 

per a tots els gustos i la natura mediterrània fan del 

municipi un lloc idoni per a que les famílies s’hi relaxin 

i en gaudeixin. 
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Playa Ribera
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Sitges Familiar

Entre l’oferta per al turisme familiar, hi 

destaquen actius com el Parc del Garraf, amb 

camins senyalitzats per a tots els nivells, visites 

a masies tradicionals com La Fassina per a 

tastar productes elaborats artesanalment, 

petits cellers, granges-escola i espais com 

l’Observatori Astronòmic del Parc del Garraf 

on s’hi fan activitats didàctiques per a totes les 

edats.

Els parcs infantils davant del mar i els Jardins 

de Terramar, un pulmó verd noucentista al barri 

residencial del Vinyet, amb una zona de 

gronxadors, mini camp de futbol i pícnic, es 

complementen amb l’oferta cultural dels 

Museus de Sitges, amb un ventall d’activitats 

cada vegada més pensada per al segment 

familiar.

Els Museus de Sitges ofereixen un joc de pistes 

familiar que té lloc a l’antiga casa-taller d’en 

Santiago Rusiñol. La proposta neix amb dues 

versions diferenciades: una en format paper 

per a nens d’entre 4 i 6 anys; i una altra en 

format digital –apta per a tauletes i telèfons 

mòbils per a nens i nenes de 7 a 10 anys. Es 

pot escollir el joc de pistes en tres idiomes 

(català, castellà o anglès) i és gratuït dins de les 

visites convencionals al Museu del Cau Ferrat.

Cal que els seus participants endevinin, entre 

d’altres coses, la història prèvia de l’edifici 

abans de l’arribada d’en Santiago Rusiñol, quin 

tipus d’objectes col·leccionava el seu inquilí per 

excel·lència i vàries curiositats sobre les seves 

estances, les obres d’art que hi conté al seu 

interior o la seva vinculació especial amb 

Sitges i la seva gent. A més, a l’app de Museus 

de Sitges estan disponibles diferents jocs 

interactius en quatre idiomes per tal que la 

canalla pugui ampliar els seus coneixements 

sobre els museus tot jugant-hi. 

Les activitats familiars són una constant durant 

el calendari anual dels Museus de Sitges. Una 

excel·lent oportunitat per a que petits –i no tan 

petits- interactuïn de forma divulgativa amb el 

patrimoni artístic del seu entorn més proper.

Els menors de 16 anys tenen accés gratuït a 

totes les instal·lacions gestionades pel 

Consorci del Patrimoni de Sitges; i els adults, 

que vinguin acompanyats d’un menor d’edat, 

també tenen una reducció del preu del 20%. A 

més, les famílies tenen un descompte del 20% 

a tots els equipaments i del 30% si es tracta de 

famílies nombroses o monoparentals.
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Estudi de valoració 

del turisme familiar de Sitges
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Basant-nos en l’“Estudio de valoración del 

turismo familiar de Sitges” (Estudi de valoració 

del turisme familiar de Sitges), elaborat per 

DNA, experts en turisme i oci, les famílies 

suposen el 13.50% del total de visitants de 

Sitges per davant de les parelles que en són el 

principal segment amb un 45.10%. Les famílies 

amb canalla d’entre 9 i 13 anys són les que 

tenen un pes més important (61.1%) seguides 

de les famílies amb canalla d’entre 4 i 8 anys.

Segons les enquestes realitzades en l’estudi, 

per al 25.55 de les empreses, les famílies 

representen més de la meitat de la seva 

clientela actual. La percepció general entre 

l’empresariat és que aquest perfil de famílies 

és molt compatible amb altres segments ja 

consolidats del destí.

Esdeveniments principals durant l’any:

• Mitja Marató de Sitges. La tradicional mitja 

marató de Sitges arriba a la 37a edició el 

2020 i té un esdeveniment paral·lel per als 

més petits de la família. Un dia abans de la 

cursa se celebra la cursa infantil per a nens 

i nenes de 3 a 15 anys. 

Enllaç: https://bit.ly/33E5fxy

• Carnestoltes de Sitges. El Carnestoltes de 

Sitges és un dels més antics de Catalunya i 

un dels millors d’Europa. Les xifres en són 

il·lustratives: 44 carrosses, 2.500 persones 

disfressades i més de 300.000 

espectadors. Tot plegat en un ambient 

festiu i de disbauxa, amb dues cites 

principals: les rues del diumenge i del 

dimarts. L’horari de les rues infantils i 

d’adults afavoreix la presència de públic 

jove i familiar. Enllaç:https://bit.ly/3nBxFyM

• Ral·li Internacional de Cotxes d’Època 

Barcelona-Sitges. El Ral·li Internacional de 

Cotxes d’Època Barcelona-Sitges és tot un 

espectacle social que s’organitza des del 

1959 i hi congrega cotxes clàssics i motos 

anteriors al 1924, la majoria dels quals 

pertanyen a col·leccions privades. Pilots i 

acompanyants, vestits d’època, arriben a 

Sitges des de Barcelona a través de les 

costes del Garraf. Enllaç: 

https://bit.ly/3sig6Yc

• Corpus Christi. Aquest dia, els carrers 

principals del municipi es lleven coberts de 

catifes de flors fetes pels veïns després 

d’haver-hi treballat durant tota la nit. A la 

tarda, les catifes serveixen de guia i les 

trepitja una processó religiosa encapçalada 

pels gegants de Sitges. 

Enllaç: https://bit.ly/2XLiCZ7

• Activitats infantils i familiars als museus 

de Sitges: https://bit.ly/36O0Yt4

• Festa Major. Amb motiu de la celebració de 

Sant Bartomeu, patró de Sitges, el 24 

d’agost, durant els dies 23 i 24 s’exhibeixen 

gegants, diables i la resta de danses 

populars pels carrers. Es tracta de 36 hores 

intenses que comencen amb l’entrada dels 

grallers el dia 23 al migdia. Ja a la nit, a les 

onze, se celebren els espectaculars i 

tradicionals focs d’artifici a la platja de la 

Fragata. https://bit.ly/3i5Ibx3

• Santa Tecla. La festa major dels més 

petits, en honor a la patrona de Sitges, 

Santa Tecla, té el seu moment culminant 

amb la matinal infantil que se celebra el 23 

de setembre, en la qual centenars de nens i 

nenes surten als carrers amb els seus 

gegants, fets per ells mateixos, diables i 

balls populars després d’haver assajat 

durant moltes setmanes. 

https://bit.ly/3jG37uy

• Música i esport a la platja en temporada 

de bany. 

https://bit.ly/33E5fxy
https://bit.ly/3nBxFyM
https://bit.ly/3sig6Yc
https://bit.ly/2XLiCZ7
https://bit.ly/36O0Yt4
https://bit.ly/3i5Ibx3
https://bit.ly/3jG37uy
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Sitges mira cap el mar; un mar que 

forma part del seu paisatge i que ha 

mantingut un paper vertebrador 

econòmic i cultural, adaptant-se a nous 

temps sense perdre la memòria. 

Sitges Coastline és el projecte que engloba totes les 

activitats de mar i del parc del Garraf a la seva façana 

marítima, que es realitzen al llarg de l’any i que uneix 

múltiples tipus d’activitats.
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Sitges Coastline

A través de l’estudi “Mar de Sitges” es constata 

l’existència d’una tradició i un esperit mariner 

molt intens que es reparteix pels 17km de 

costa sitgetana, amb un ventall molt ampli 

d’activitats i agents que formen el caràcter 

mariner de Sitges amb els seus 3 ports 

esportius, 6 clubs de vela i gairebé una trentena 

d’empreses de serveis d’oci que ofereixen 

serveis tant des dels ports com des de les 

platges de Sitges; xàrters, excursions, paddle

surf, surf, parasailing, dònut, Banana, windsurf, 

submarinisme, motos d’aigua o esplais d’estiu 

A tot plegat, s’hi suma un calendari anual 

d’activitats nàutiques molt actiu amb regates 

de vela creuer, de vela llatina i lleugera que 

converteixen Sitges en una referència al sector. 

La marca Vila Marinera de l’Agència Catalana 

de Turisme, a la qual Sitges va entrar-hi a 

formar part el 2019 té com a objectiu 

promocionar els destins turístics d’arrels 

marineres.

La Confraria de Pescadors, amb la seva 

proposta d’activitats de pesca, turisme i 

gastronomia, és un dels espais clau dins del 

projecte Sitges Coastline; per la qualitat i la 

varietat de la seva oferta, la seva implicació 

amb l’entorn i la seva responsabilitat social.

El Parc del Garraf és un espai verd protegit 

vora el mar, que complementa a la perfecció 

l’oferta del Sitges Coastline gràcies a la 

multitud d’activitats que es poden dur a terme a 

la seva façana marítima. A més, del trail o rutes 

en bicicleta, es poden dur a terme activitats 

com l’espeleologia o l’escalada al costat del 

mar amb vistes al mar.

Calendari d’esdeveniments anuals:

• Marina Day, el dia dels ports de Catalunya. 

S’hi practiquen activitats relacionades amb 

la vida portuària i marítima. 

• Virgen del Carmen, festa tradicional 

marinera on les barques surten del Port de 

Sitges-Aiguadolç i es realitza una ofrena 

floral en record dels pescadors i mariners 

traspassats. La festa acaba amb una 

cantada d’havaneres i un tast de 

“rom cremat”.

• Regata Ophiusa i Regata Sitges –

Ciutadella, activitats esportives que 

promocionen la pràctica nàutica i l’oci 

marítim. 
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Gràcies al seu entorn natural, entre el 

mar i la muntanya, i al seu clima suau al 

llarg de tot l’any, Sitges es converteix en 

un escenari únic per a la pràctica de tot 

tipus d’esport a l’aire lliure. 

A aquests atractius s’hi afegeixen instal·lacions de 

primer nivell i un calendari esportiu amb més de 20 

esdeveniments fixes al llarg de tot l’any que inclouen 

modalitats esportives com el golf, el running, la natació, 

el triatló, el rugbi, els escacs, el futbol, el trail running, el 

bàsquet, la vela, el ciclisme i la gimnàstica rítmica, entre 

d’altres. 
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Sitges disposa d’un ampli ventall d’equipaments 

municipals per a l’esport; poliesportius, els camps de 

futbol d’ Aiguadolç i Nou Pins Vens, una piscina 

municipal, un camp de petanca, un skate parc. Sitges 

també compta amb instal·lacions nàutiques i ports 

esportius com el Club Nàutic Sitges, el Club Nàutic Port 

Ginesta, el Port de Garraf, el Port de Sitges – Aiguadolç

o Club de Mar de Sitges, a més de gimnasos privats, 

hípiques i el Club de Golf Terramar, un dels històrics de 

Catalunya i situat just davant del mar. 

D’entre aquests equipaments destaca el nou camp de rugbi “Camp 

Polivalent de Pins Vens”, inaugurat al desembre de 2020. És l’equipament 

esportiu més gran de Sitges i acull les activitats del Rugby Club Sitges, 

amb més de 400 jugadors i jugadores entre les diferents categories i 

edats. Serà seu del Sitges Football Club així  com de la nova secció 

d’hoquei herba.

El camp de rugbi així com altres instal·lacions municipals estan 

disponibles per estades de grups i equips a través del departament 

d’esports de l’Ajuntament de Sitges. 
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Departament d’Esports
https://www.sitges.cat/serveis/esports

esports@sitges.cat

mailto:esports@sitges.cat
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Calendari d’esdeveniments esportius:
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• Mitja Marató de Sitges Més de 4.000 

corredors s’apleguen anul·lament en 

aquesta trobada per gaudir del recorregut 

vora el mar. Més informació a: 

https://bit.ly/2OMtXqs

• Travessia d’Hivern - Aquatló

• Duatló Club Natació Sitges

• Sitges Rock Trail cursa de muntanya que  

travessa els llocs més emblemàtics del 

Parc del Garraf en dues distàncies; 25 i 

12Km. Més informació a: 

http://sitgesrocktrail.cat/

• Triatló de Sitges 750 metres, 20 km de bici 

i 5 km corrent són les marques a assolir la 

Triatló Sprint de Sitges que es fa anualment 

a principis de maig. Més informació a: 

https://bit.ly/2M4fNQA

• Torneig Rugbi Platja

• Open Internacional d’Escacs

• Estrella Damm Mediterranean Ladies Open  

competició enquadrada dins el Ladies 

European Tour que reunirà les millors 

golfistes del continent europeu i que 

converteix Sitges en l’epicentre del golf 

europeu. Més informació: 

https://bit.ly/37mzc6E

• Cursa de la Lluna Plena 

• Cursa PKU. Corre per ells. 

• 24 Hores Futbol Sala Vila de Sitges

• Nit de l’Esport

• Torneig Bàsquet 3x3

• Campionat de Catalunya de Patí a Vela

• Travessia estiu

• Aquatló de Sitges

• Caminada Popular

• Marxa del Garraf

• Copa Garraf Patí a vela junior

• Pedalada Barcelona-Sitges

• Trofeu Vila Sitges Gimnàstica Rítmica

• Sunway Sitges International Chess

Festival un dels festivals de referència 

d’escacs a Europa que ha aplegat en la 

seva darrera edició més de 230 jugadors. 

Més informació a: 

www.sunwaychessfestival.com
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Sitges té una extensa oferta 

d’allotjaments turístics i instal·lacions 

per a tots els gustos i pressupostos. 

Hotels de luxe de grans companyies 

hoteleres internacionals, amb 

equipaments exclusius i serveis 

especials, petits hotels familiars i 

d’altres situats en espais singulars.

Càmpings en entorns oberts que s’han adaptat a nous 

estils i tendències com el glamping. Apartaments  

turístics i habitatges d’ús turístic per a sentir-se com 

a casa.
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1.819 
Allotjaments

3.197 
Habitacions

12.498 
Places
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5*

1 allotjament

263 habitacions

526 places

4*

11 allotjaments

1.244 habitacions

2598 places

3*

10 allotjaments

505 habitacions

987 places

2*

7 allotjaments

155 habitacions

280 places

1*

6 allotjaments

174 habitacions

352 places

Pensions**

8 allotjaments

80 habitacions

234 places

Pensions*

3 allotjaments

30 habitacions

55 places

Càmpings

2 allotjaments

746 habitacions

1.915 places

Apartaments 
turístics

136 allotjaments

409 places

Habitatges 

d’ús turístic

1.714 allotjaments

5.142 places



97Pressbook

Allotjaments de Sitges

Oferta hotelera

Sitges disposa de 48 hotels, dels quals el 61% 

de les places hoteleres es troben en hotels de 4 

i 5 estrelles. Per això i per les seves 

característiques, qualitat i singularitat, es 

considera que els hotels de Sitges són en 

general un producte premium. A més, degut a 

la geografia del municipi, la majoria es troben a 

primera línia de mar o a escassos minuts de la 

platja.

Sitges disposa de grans hotels integrats a 

cadenes internacionals que han fet grans 

inversions en els darrers anys per a mantenir-

se a l’avantguarda del sector, com Dolce sitges 

by Wyndham o ME Sitges Terramar,  i de petits 

establiments de gestió familiar en antigues 

cases modernistes.

Hotels en edificis singulars

D’entre l’oferta hotelera de Sitges, cal destacar 

els hotels ubicats a cases d’”americanos”. Els 

americanos o indians que tornaren durant el 

s.XIX de fer les Amèriques construïren luxoses 

cases d’estils neoclàssic, eclèctic, modernista i 

racionalista, algunes de les quals han 

esdevingut avui en dia des d’hotels de 4 

estrelles a pensions, però amb un encant de 

l’època com a comú denominador. D’entre 

aquests establiments, hi trobem: Hotel Casa 

Vilella, Hotels Medium Sitges Park, Romàntic i 

Renaixença, Sitges Royal Rooms, Hotel El 

Xalet, Hotel La Renaixença i l’Hotel Sitges 

1883.

Hotels MICE

Cal destacar també que els hotels de Sitges 

tenen una alta especialització en turisme de 

negocis i MICE que sumen entre ells més de 

100 sales de reunions, pel que fan de Sitges un 

destí ideal per a aquest segment de mercat i 

segona destinació de Catalunya en 

congressos, convencions i reunions.

Més informació sobre hotels MICE 

a https://bit.ly/38BQ4Yf

Càmpings

Sitges té dos càmpings de segona categoria 

que sumen 2220 places entre tots dos, situats 

a un entorn més natural però igualment a curta 

distància del centre de Sitges i de la platja. 

Durant els darrers anys, alguns d’aquests 

establiments han fet grans inversions per tal 

d’adaptar-se a les darreres tendències en 

glamping, amb bungalous i tendes de safari 

amb tota mena de detalls.

Apartaments i habitatges d’ús turístic

Durant els darrers anys, s’han impulsat 

apartaments i habitatges per a ús turístic, que 

permeten als visitants disposar d’una 

autonomia residencial més gran. El nombre 

d'habitatges d’ús turístic declarats a Sitges és 

de 1741, amb un nombre de places aproximat 

d’entre les 10.002 o les 4.176 places, la primera 

xifra en funció del nombre d'habitatges 

declarats d’ús turístic, i la segona segons 

l’ocupació mitjana de les primeres residències 

de Sitges (dades: estudi de l’impacte econòmic 

de Sitges. Més informació: 

https://bit.ly/2G6ffXg)

Temporada turística

La temporada turística de Sitges s’allarga 

clarament més enllà dels mesos d’estiu 

com tradicionalment passa amb els destins 

de costa gràcies a la diversificació dels 

segments amb els que es treballa, la proximitat 

a Barcelona i l’aeroport internacional, la 

quantitat i la qualitat d’esdeveniments del 

calendari local i l’especialització dels seus 

hotels al segment MICE.

Gremi d’Hostaleria de Sitges

Amb més de 40 anys d’història el gremi aplega 

la principal oferta d’allotjaments i restaurants 

de Sitges. 

www.gremihs.com

FB: @gremi.hostaleria.Sitges

TW: @GremiHostSitges

https://bit.ly/38BQ4Yf
https://bit.ly/2G6ffXg
http://www.gremihs.com/


Hotels premium

Dolce Sitges Hotels & Resorts *****

Av. Camí de Miralpeix, 12. 

(+34) 93 810 90 00

sitges.reservation@dolce.com

www.dolcesitges.com

Hotels de luxe

AH Sunway Playa Golf ****

Pg. Marítim, 92-94. 

(+34) 93 811 34 10

info@sunway.es

www.hotelplayagolfsitges.com

Alenti ****

C/Primer de Maig, 19

(+34) 93 811 47 90

info@hotelalenti.com

www.hotelalenti.com

Best Western Subur Maritim ****

Pg. Marítim, s/n

(+34) 93 894 15 50

info@hotelsuburmaritim.com

www.hotelsuburmaritim.com

Calipolis ****

Av. Sofia, 2-6

(+34) 93 894 15 00

info@hotelcalipolis.com

www.hotelcalipolis.com

Casa Vilella ****

Pg. Marítim, 21

(+34) 93 524 02 00

info@hotelcasavilella.com

www.hotelcasavilella.com

Estela Barcelona - Hotel del Arte ****

Av. Port d’Aiguadolç, 8

(+34) 93 811 45 45

reservas@hotelestela.com

www.hotelestela.com

Ibersol Antemare Spa ****

Av. Mare de Déu de Montserrat, 48-50

(+34) 93 894 70 00

antemare@antemare.com

www.hotelibersolantemare.com

Kalma Sitges Hotel ****

Pg. de la Ribera, 63-69

(+34) 93 811 21 00

reservas@sercotel.com

www.sercotelhoteles.com/hotel-kalma-sitges 

ME Sitges Terramar ****

P.º Marítimo, 80

(+34) 93 894 00 50

myexperience@melia.com

www.melia.com

Meliá Sitges ****

C/Joan Salvat Papasseit, 38

(+34) 93 811 08 11

melia.sitges@melia.com

www.melia.com

MiM Sitges Boutique & Spa****

Av. Sofia, 12

(+34) 93 811 35 00

info@hotelmimsitges.com

www.hotelmimsitges.com

URH Hotel Sitges Playa ****

C/ Port Alegre, 53

(+34) 93 894 86 76

sitgesplaya@urh-hoteliers.com

www.urhsitgesplayahotel.com

Hotels de 3 estrelles

Capri ***

Av. Sofia, 13-15

(+34) 93 811 02 67

info@hotelcapri.es

www.hotelcapri.es

Celimar ***

P.º de la Ribera, 20

(+34) 93 811 01 70

info@hotelcelimar.com

www.hotelcelimar.com

Galeón - Galeón Pavillon ***

C/ Sant Francesc, 46-48

(+34) 93 894 06 12

galeon@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Gran Sitges Royal Rooms***

C/ Francesc Gumà, 17

(+34) 93 811 15 15

info@sitgesroyalrooms.com

www.sitgesroyalrooms.com

La Santa María ***

P.º de la Ribera, 52

(+34) 93 894 09 99

info@lasantamaria.com

www.lasantamaria.com

Led Sitges ***

C/Sant Pere, 17

(+34) 93 894 77 63

www.sitgesapartment.es

Medium Sitges Park ***

C/Jesús, 16

(+34) 93 894 02 50

sitgespark@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Parrots Sitges ***

C/Joan Tarrida, 16

(+34) 93 894 13 50

info@parrotshotel.com

www.parrotshotel.com

Piccadilly ***

C/Espalter, 29

(+34) 93 894 21 00

hotel@piccadillysitges.com

www.piccadillysitges.com

Platjador ***

Pg. de la Ribera, 35

(+34) 93 894 50 54

platjador@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Sitges ***

Av. Nostra Senyora del Vinyet, 63

(+34) 93 894 13 91

reservas@hotelsitges.es

www.hotelsitges.es
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Subur ***

Pg. de la Ribera, s/n

(+34) 93 894 00 66

info@hotelsubur.com

www.hotelsubur.com

Hotels de 2 estrelles

El Xalet **

C/Illa de Cuba, 35

(+34) 93 811 00 70

info@elxalet.com

www.elxalet.com

Liberty Sitges **

C/Illa de Cuba, 45

(+34) 93 676 69 50

info@libertyhotelsitges.com

www.libertyhotelsitges.com

Los Globos **

Av. Mare de Déu de Montserrat, 43

(+34) 93 894 93 74

info@hotellosglobos.com

www.hotelsitgeslosglobos.com

Medium Romàntic **

C/Sant Isidro, 33

(+34) 93 894 83 75

romantic@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Montserrat **

C/ Espalter, 27

(+34) 93 894 03 00

hotel@hotelmontserratsitges.com

www.hotelmontserratsitges.com

Noucentista **

C/Illa de Cuba, 21

(+34) 93 810 26 66

info@hotelnoucentista.com

www.hotelnoucentista.com

Hotels 1 estrella

Alexandra *

C/Termes, 20

(+34) 93 894 15 58

info@hotelalexandrasitges.com

www.hotelalexandrasitges.com

Cid *

C/ Sant Josep, 39

(+34) 93 894 18 42

cid@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Ibiza *

C/Sant Bartomeu, 11

(+34) 93 768 22 47

Medium Renaixença *

C/Illa de Cuba, 13

(+34) 93 894 80 09

renaixenca@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Sitges 1883 *

C/Sant Isidre, 37

(+34) 662 07 41 92

info@hotelsitges1883.com 

www.hotelsitges1883.com 

Pensions **

EHO Maricel **

C/Tacó, 13

(+34) 93 709 81 37

maricel@eho.cat

www.eho.cat

Gemini **

Av. Mare de Déu de Montserrat, 4

(+34) 93 894 20 49

www.hostalgemini.com

Madison Residence **

C/Sant Bartomeu, 9

(+34) 93 894 61 47

Termes **

C/Rafael Termes Sunyer, 9

(+34) 93 894 23 43

info@hostaltermes.com

www.hostaltermes.com

Utopia Beach House **

C/Socias, 22

(+34) 93 811 11 36

www.utopiasitges.com

Pensions *

Bonanza *

Pl. Dr. Robert, 2

(+34) 93 894 82 81

info@hostalbonanza.com

www.hostalbonanza.com

Parellades *

C/Parellades, 11

(+34) 93 894 08 01

info@hostalparellades.com

hostalparellades.com

Sitges Eleven *

C/ Espalter, 11

(+34) 616 17 94 38

Albergs

Sitges Beach Hostel

C/Anselm Clavé, 9

(+34) 93 894 62 74

info@SitgesBeachHostel.com

www.sitgesbeachhostel.com

Càmpings

El Garrofer

Ctra. 246a, km 39

(+34) 93 894 17 80

camping@grupolasinia.com

www.campingelgarrofer.com

Sitges

Ctra. 246a, km 38

(+34) 93 894 10 80

info@campingsitges.com

www.campingsitges.com
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Apartaments

Finques Butí

C/Espalter, 38

(+34) 93 894 05 14

info@finquesbuti.com

www.finquesbuti.es

Can Negret

Av. Balmins, 1 - Playa de Sant Sebastià

(+34) 93 811 00 05

cannegret@telefonica.net

www.cannegret.com

Hill Carbonell

Espalter, 10

(+34) 93 811 49 76

hillcarbonell@gmail.com

www.hillcarbonell.net

Jodol

C/Joan Maragall, 50

(+34) 93 894 18 21

Montserrat

C/Antoni Gaudí, 11

(+34) 93 894 03 00

info@hotelmontserratsitges.com

www.apartamentosmontserratsitges.com

Sitges Group Apartments

(+34) 608 247 678

reservas@sitgesgroup.com

www.sitgesgroup.com

Stay Sitges

C/ Sant Sebastià, 46

(+34) 93 894 13 18

mail@staysitges.com

www.staysitges.com

Sunway House

P.º Marítimo, 92-94

(+34) 93 894 18 39

info@sunway.es

www.sunway.es

Habitatges per a ús turístic

Apartaments Mare Nostrum

Passeig de la Ribera, 61

(+34) 678 981 625

info@apartamentsmarenostrum.com

www.apartamentsmarenostrum.com

Blausitges

(+34) 667 418 365

info@blausitges.com

www.blausitges.com

Dream Home Rent

(+34) 662 073 079

info@dreamhomerent.com

www.dreamhomerent.com

Grupo Visto

Antoni Gaudí, 2-4, bajos 1ª

(+34) 680 459 736

bookings@hlclub.es

www.hlclub.es

Hello Apartments Sitges

Carrer Sant Gaudenci, 17

(+34) 93 178 00 10

info@helloapartmentssitges.com

www.helloapartmentssitges.com

Hola Sitges

Francesc Gumà, 25

(+34) 93 894 13 33

infoapart@holasitges.com

www.sitges.bz

Home Sitges

(+34) 629 539 596

InSitges Apartments

(+34) 607 248 011

info@insitges.com

www.insitges.com

Utopia Villas

Jardí, 16

(+34) 938 146 514 

hello@utopia-villas.com

www.utopia-villas.com
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Sitges 
en xifres

S. IV a. de C29,5% 234,7€ 

99,3% 84,2% 

17km 1916 26

Pressbook

Sitges en xifres

515,7€ 

8.44/1080,6% 

4,4 

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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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)

Masia de Can Milà 

Avda Camí dels Capellans 108-110

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



106Pressbook

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

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 2021

Resum de les accions 2021 de la 

regidoria de turisme; amb 112 

accions i una inversió superior a 

1,1 M€ https://bit.ly/3udgTN2

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/3JdU6oF

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://bit.ly/3udgTN2
http://bit.ly/sitges-estudisturisme
https://bit.ly/3JdU6oF
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


