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La festa SIYES Estiu 2021 suposa l’inici oficial de la temporada d’estiu 
d’enguany a Sitges. Un estiu que estarà marcat, després d’un any molt difícil, 
després d’un any que dissortadament ens farà estranyar a moltes persones, 
per la tornada dels moments que fan bategar més ràpidament i més fort el cor 
de Sitges i els nostres cors. Dels moments que tots guardem a la retina, i que 
són seguits arreu del món amb anhel de veure’ls i viure’ls en directe. Dels mo-
ments que ens han convertit en una de les principals viles turístiques i resi-
dencials de qualitat d’Europa. Dels moments que, simplement, ens fan i fan 
gaudir. 

Tornarà el bullici als carrers, encara que haguem de respectar més distància. 
Tornaran els esdeveniments i les festes, encara que hagin de ser diferents. 
Tornarà la vida al voltant del mar i les platges. Tornarà la gran barreja de cul-
tures i nacionalitats que han aspirat molt temps a viure en primera persona el 
Sitges referent i de gent acollidora de què tant han escoltat parlar. I revifarà 
l’activitat econòmica, l’altra gran damnificada d’uns mesos molt foscos que el 
famós sol sitgetà ajudarà a deixar definitivament enrere.

Obrim ara l’estiu, però no el tancarem: quan acabi, obrirem la tardor, perquè 
Sitges no tanca. I ho celebrem amb una festa en unes dates molt representa-
tives – que donen nom a un dels nostres carrers més famosos –, que ofereix 
durant tot un cap de setmana, i amb totes les mesures de seguretat vigents, 
alguns tastets representatius del Sitges d’estiu: vermuts electrónics, música 
en directe, portes obertes a museus, activitats a platges, mar i ports, gastro-
nomia, teatre, experiències en comerços locals, etc.

Una celebració d’inici de temporada – la primera edició de moltes que vindran 
– oberta a tothom, en diferents espais musicals, gastronòmics, culturals i 
d’oci, on no faltaran algunes sorpreses. Associacions i entitats unides en 
tornar a posar Sitges on sempre ha estat. En recuperar el Sitges de les ober-
tures, no el dels tancaments.
 
Sí, torna l’estiu de Sitges. Yes, Sitges’ Summer is back. Sí. Yes. 
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SIYES Estiu 2021 no podia comptar amb dos ambaixadors que representin 
millor l’essència de Sitges que el Jorge Salvador i la companyia La Cubana. 

ElEl Jorge va començar a fer els seus primers “pinitos” professionals a Sitges, 
lloc on – com moltes altres persones que han acabant residint-hi – estiuejava. 
Compartia micròfon, entre d’altres, amb l’Alfonso Arús en una ràdio aleshores 
pirata, que emetia a des d’un garatge de Sitges per la freqüència que Antena3 
tenia legalment a la localitat. El director d’Antena3 a Barcelona s’assabenta, 
agafa el cotxe per comprovar-ho i se’n va a Sitges, i veu que efectivament a 
Sitges no s’escolta Antena3 per culpa d’aquesta ràdio pirata que utilitza la 
sevaseva freqüència. Tanmateix, en veure que el Jorge i l’Alfonso eren boníssims, 
els fitxa i passen a Antena3. La resta ja és història de la televisió a Espanya.

La companyia La Cubana acaba de celebrar el seu 40 aniversari des d’aquell 
dia en què membres del Gall Groc, companyia de teatre amateur que s’havia 
creat al Casino Prado, van fundar a Sitges la que avui és una de les compan-
yies de teatre més prestigioses en el gènere de la comèdia. Els orígens cal 
buscar-los en el suport de les entitats locals – en aquest cas el Prado – als es-
deveniments culturals, doncs va ser un dels presidents d’aquesta associació 
qui va voler qui hi hagués una companyia de teatre fixa a Sitges. Aquesta com
panyia va començar a actuar més tard en poblacions de 1.000 ó 2.000 habi-
tants, on era el municipi qui triava l’espectacle que volia i pagava les despe-
ses; no es guanyava pràcticament res, però va motivar als seus integrants a 
professionalitzar-se. A partir d’aquell moment, des de Sitges a conquerir el 
món.

La organització retrà homenatge als ambaixadors en un breu acte central a 
l’Hotel Me Terramar, amb presència d’autoritats i representants d’entitats so-
cials i econòmiques de la vila, en el qual s’inaugurarà simbòlicament la 

temporada d’estiu 2021 a Sitges. Prèviament, hauran pogut visitar 
alguns dels esdeveniments que tenen lloc el mateix dissabte arreu del 
municipi.

ACTE CENTRAL I PRESENTACIÓ D’AMBAIXADORS
Dissabte 1 de maig a les 14:30 h.
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El carrer del Pecat, l’Atlàntida, Pachà i Trailer. La nit ha contribuït a la imatge 
històrica del Sitges que coneixem, referent en diversió i transgressor. 

Mentre esperem impacientment la tornada a la normalitat dels locals d’oci 
nocturn tal i com els coneixíem, en suport del sector, i confiant en què aquesta 
tornada sigui ja aquest mateix estiu, DJs locals obren la temporada punxant 
en directe i simultàniament a:

     Centre d’Interpretació de la Malvasia (DJ Sergi Peguera)
     Hotel Calipolis (     Hotel Calipolis (DJ Damià Orts)
     Hotel ME Sitges Terramar | Beso Sitges (DJ Santi Tanit)
     Hotel Melià Sitges (DJ Nuria Scarp)
     Hotel MiM Sitges (DJ Paez Calderón)
     Hotel Sunway Playa Golf & Spa (DJ Pep Alegria)
     Restaurant Picnic Sitges (DJ Cenin)
     Sea You Sitges al Port d’Aiguadolç (Flex, J. Benitez & Brunno)
     Utopia Beach House (     Utopia Beach House (DJ Mondo Bizarro) * de 13 h. a 15 h.

Qui no ha sentit algun cop que a Sitges el bon temps està garantit, doncs es 
pot gaudir del sol més de 300 dies l’any? Indubtablement, el massís del Garraf 
- que separa els dos extrems del municipi i que rep el nom de la comarca on 
està - hi té molt a veure en la particular climatologia de la vila, a més de supo-
sar un altre atractiu per visitar-la i gaudir de la natura. 

Sitges disposa d’una gran Escola d’Hostaleria a la vila, que assegura un 
futur gastronòmic d’igual o més brillantor que el present. I els seus estudiants, 
futures estrelles, han volgut donar la benvinguda a aquest estiu presentant al 
públic un nou còctel inspirat precissament en aquest massís i en la comarca, 
el còctel “Garraf”, que es podrà tastar a:

     Hotel Melià Sitges
     Hotel Sunway Playa Golf & Spa
  

VERMUTS ELECTRÒNICS
Dissabte 1 de maig d’11 h. a 14 h.

PRESENTACIÓ DEL CÒCTEL GARRAF
Dissabte 1 de maig a les 12 h.
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No hi ha pràcticament cap carrer de Sitges on no es puguin trobar bars i res-
taurants on gaudir d’una gastronomia d’alta qualitat. Hi ha propostes per tots 
els paladars, i plats propis de la vila - com el xató de Sitges (l’únic autèntic 
com és conegut!) o l’arròs a la sitgetana - cosa que fa que seure a menjar a la 
Blanca Subur sigui un autèntic plaer.

I durant la festa que dóna inici a la temporada d’estiu 2021, el plaer serà 
doble, doncs  fent-se una foto divertida en algun dels següents establiments 
es podran aconseguir diversos premis:

     Acqua Sitges 
       Beso de Sitges  
     Cañateca (Casino Prado)
     Infinity by Calipolis
     La Formatgeria de Sitges     La Formatgeria de Sitges
     La Guineu
     La Oca
     Los Vikingos 

     
Mare Nostrum          
Panchito                  
Picnic
Saffron by Meliá
Sea You
Sky Bar by MiMSky Bar by MiM
Utopia Beach House
Vivero Beach Club

19 platges al llarg de 17 km. de costa, algunes urbanes, algunes més naturals, 
també petites cales nudistes, són un dels millors actius de Sitges, vila recone-
guda merescudament com la Platja d’Or del Mediterrani.

Els serveis de les platges de Sitges es tornen a posar en marxa per atendre a 
locals i a visitants. I ho celebren amb dues tardes de portes obertes oferint 
gratuïtament gandules per gaudir d’una bona estona de relaxament a algunes 
platges urbanes:

     Platja de la Ribera                         Platja de la Bassa Rodona
     Platja de Estanyol                          Platja de Riera Xica
     Platja de la Barra                           Platja de Terramar

  

PORTES OBERTES A LES PLATGES
Dissabte i diumenge 1 i 2 de maig, de 16 h. a 19 h.

GASTRONOMIA, UN DOBLE PLAER
Dissabte i diumenge 1 i 2 de maig de 9 h. a 17 h.
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Amancay
Base
Cabeli
Carmels Marc
Cinco Elementos
Esprit
ExsitExsit
Farrerons Assessors
Flanes y fresones
Grosgrain
Indian Mon Amour

Kela
Kizuna
La Casona c/ Major
La Casona c/ Parellades

Mercería Requena
Muy Mucho
Ohana Fashion
OMM
Outfit Sitges
Pell Fina
Perfumería Sant FrancescPerfumería Sant Francesc
Sitges Houses
Solent
Toni Vartrano
Vu Barcelona
  

La possibilitat de trobar un comerç de proximitat, divers, creatiu i amb una 
identitat pròpia, aglutinat en un gran ventall d’establiments – des dels negocis 
històrics i de tradició, fins als més innovadors – amb un denominador comú, la 
qualitat, fa que la compra a Sitges sigui una experiència única pels visitants. 

ComprarComprar a Sitges és gaudir d’un autèntic centre comercial, i fer-ho durant el 
dia 1 a més té premi. Els comerciants de Sitges celebren l’inici de la tempora-
da adornant les tendes i amb un espectacular “photocall” instal·lat a la Fraga-
ta, on els clients podran fer-se una foto i obtenir un petit obsequi i entrar en el 
sorteig de vals de compra en els següents comerços:

SHOPPING AMB PREMI
Dissabte 1 de maig d’11 h. a 14 h. i de 17 h a 20 h.

Sitges és l’única localitat d’Espanya que compta actualment amb 3 ports es-
portius. De fet, els vincles amb el mar venen de lluny: en l’antiguitat, l’accés 
principal al poble era pel mar, i abans de ser referent del turisme mundial, la 
Blanca Subur era un petit poble pescador.

L’obertura de temporada d’estiu també arribarà des del 
mar, doncs des del port d’Aiguadolç sortirà una pro-
cessó de motos d’aigua que vorejaran i saludaran a les 
platges urbanes del municipi, i finalitzaran el recorregut 
amb una demostració de velocitat davant de la Punta.

SALUTACIÓ DES DEL MAR
Dissabte 1 de maig de 12 h. a 13:30 h.
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Sitges és cultura, i els seus museus en són un exponent fonamental. Quan el 
Santiago Rusiñol va cedir la seva casa-taller per fundar el Museu del Cau 
Ferrat, poc es devia imaginar que un segle després Sitges comptaria amb ex-
posicions permanents i obres de primeríssima fila mundial en diversos 
museus, amb vocació de capitalitat cultural en Romanticisme, Modernisme, 
Noucentisme i – més recentment – Art Contemporani.

Precisament les exposicions de la Fundació Stäm-
pfli, podran ser visitades en una jornada de portes 
obertes, que marcarà també l’inici de temporada 
pels museus de Sitges.

PORTES OBERTES A LA FUNDACIÓ STÄMPFLI
Diumenge 2 de maig de 10 h. a 14 h.

Sitges també té un passat (anterior a la indústria del calçat o del turisme) i un 
present vitivinicola, centrat principalment en la Malvasia de Sitges, i el Corral 
de la Vila (edifici del segle XVIII) reivindica amb una exposició permanent la 
seva polifacetica posició com a varietat i com a vi.

El Centre d’Interpretació de la Malvasia de 
Sitges és una petita gran joia que obre les seves 
portes gratuïtament en aquesta festa d’obertura 
de temporada d’estiu a tothom qui vulgui desco-
brir el patrimoni de la Malvasia de Sitges. Quin 
gust té? Quina olor desprèn el vi dolc? Quin 
tacte té el tronc del cep? Quina mena de soroll 
fafa un boter quan construeix una bóta? Com és el 
seu pàmpol?

PORTES OBERTES AL CIM
Dissabte 1 de maig d’11 h. a 18 h.
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VERMUT AMB MÚSICA LOCAL EN DIRECTE
Diumenge 2 de maig de 12 h. a 14 h.

     Jardins del Casino Prado Suburense (Justo y los Pecadores) * dissabte
                                                                                                                  de 12 h. a 14 h.
     Jardins de la Societat Recreativa El Retiro (Sunny Days Trio)
     Hotel Sunway Playa Golf & Spa (Apocadixie Cotton Pickers)
     Restaurant Picnic Sitges (Rumbeta by Javi Ros)
     Restaurant Madame Bao (Jazz Classical Fantasia) * a les 14 h.
     Utopia Beach House (     Utopia Beach House (Jazz Jam Session) * a les 13 h.

Si alguna cosa no representa a Sitges és el silenci, com el 
que dissortadament s’ha hagut de patir en molts moments 
d’aquesta pandèmia. La música és el més clar exponent de 
l’alegria que traspua la vila, i forma part de la quotidianitat 
de la vida als seus carrers, sigui en Festa Major, en algun 
dels molts festivals musicals al llarg de l’any, o en íntims 
concerts en directe a càrrec de grups locals.

PodremPodrem gaudir d’un tastet del talent musical local en aquest 
esdeveniment d’inici de temporada d’estiu a:

Sitges té 2 teatres imponents, en dues entitats amb 150 anys (i escaig) cadas-
cuna d’elles, que estan entre els pioners del món encara oberts en projeccions 
cinematogràfiques i d’altres representacions. Eixos vertebradors sense els 
quals no s’entendria la riquesa cultural de Sitges.

La intensa activitat d’aquests espais no s’atura en tot l’any, pel gaudi 
d’habitants del poble i turistes. No hi ha millor forma que tancar el SIYES 2021 
que en un d’aquests espais, en concret amb la representació de l’obra de 
dansa “Nu(e)s” de l’Esbart Maragall al Casino Prado Suburense.

ESPECTACLE AL TEATRE
Diumenge 2 de maig a les 19 h.
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Amb la col·laboració de

I molts més

GRÀCIESÀ
COL·LABORADORS
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