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MÚSICA I CULTURA I EXPERIÈNCIES
Després de les tempestes, sempre arriba el bon temps. Sembla
que la Covid-19 comença a recular, després d’haver-nos fet viure
com a ermitans durant tants mesos, i que ha arribat l’hora de recuperar els carrers per a la cultura i els museus per a la gent.
Encara no podem abaixar del tot la guàrdia, però, i mantindrem
totes les mesures necessàries per a la seguretat de la gent que
ens visita i ens utilitza, però aquest Sitgestiu 2021 segur que serà
molt diferent.
Serà diferent del 2020, però també respecte a anys anteriors,
perquè hem après a donar dimensió i audiència digitals als esdeveniments que organitzem, i perquè tenim la voluntat de ser més
oberts i inclusius que mai, tot cercant la complicitat de tots els
públics possibles.
Considerem que totes les Arts formen part del nostre discurs museístic, incloses aquelles que no es poden penjar a les parets: les
musicals, literàries i escèniques, que formen part del nostre discurs
i de l’essència mateixa del Cau Ferrat. I defensem que l’Art no és
només per a entesos, que per a gaudir-ne tan sols cal obrir els
sentits.
Estem segurs que la resposta de la gent no ens decebrà, i aprofitarà com cada any una oferta que volem que sigui de qualitat
i complementària a la resta de l’oferta cultural sitgetana.
Esperem que la nostra oferta us interessi, i que pugueu gaudir
d’aquesta manera d’aproximar-nos a un patrimoni que és de tothom.
Sitges, juliol de 2021

2

14

DE JULIOL
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

MEMÒRIA,

DE CESK FREIXES
Cesk Freixas, veu i guitarra
Víctor Nin, guitarres
Nascut a Sant Pere de Riudebitlles l’any 1984,
Cesk Freixas és poeta, cantant i escriptor de
cançons. Per la fusteria del seu pare, ofici de
tradició familiar durant sis generacions, i el
vincle que s’estableix amb el treball artesanal de la música, sovint li agrada presentar-se
com a fuster de cançons. Geògraf de formació, ha publicat 8 treballs discogràfics, 3 llibres de poesia i 2 contes infantils. Aquest 2021
presenta Memòria, el disc més representatiu
de la seva trajectòria musical, on hi evoca
tota la maduresa poètica i l’essència d’un so
més càlid i proper, situant-lo com un dels principals artistes de la cançó d’autor del nostre
país. Celebra 17 anys damunt dels escenaris,
i ho fa amb els arranjaments acurats i detallistes de Victor Nin, l’espectacular guitarrista
que l’acompanya des dels seus inicis.

ESPAI

Racó de la Calma
3

COPA DE CAVA

21

DE JULIOL
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

CONCERT
DE GRALLES,

AMB CANYA D’OR I
GAITEROS DEL CIEGO
CANYA D’OR és una formació de gralles que
neix a la tardor de l’any 1997 a Reus.
En un principi amb la formació tradicional de
3 gralles i timbal, on el carrer és el seu espai
natural d’actuació, movent-se entre cercaviles, concerts i “balls de gralles”
El seu original i variat repertori i la seva llarga
trajectòria, els ha portat a consolidar-se com
un dels grups de referència de la música per
a gralla. Les inquietuds i ganes per renovar
el panorama graller han potenciat el creixement del gurp enriquint-se amb altres músics
i diferents formats. Tot això ha permès oferir
una diversitat en la seva oferta d’espectacles. D’aquesta manera, Canya d’Or ha pogut participar en moltes de les manifestacions culturals i tradicionals del nostre país:
festes majors, festivals, trobades de gegants,
festes privades, casaments, seguicis…
Actualment, el grup està format per:
Jaume Aguza, gralla
Pol Figuerola, gralla
Oriol Nicolau, gralla baixa
Òscar “Titus” Prats, timbal
Enguany estan preparant el que serà el seu
segon treball discogràfic per celebrar el seu
25è aniversari
GAITEROS DEL CIEGO
Un trepidant viatge pel món de la Gaita
Navarra.
Descripció: En el concert es mostren diferents
estils i possibilitats tècniques de la Gaita Navarra, des de composicions d’autors clàssics,
com Julián Romà i Nicolás García passant
per composicions pròpies de Gaiters de El ciego i adaptacions dels mes variats estils i músiques d’altres latituds.

ESPAI

Racó de la Calma
4

COPA DE CAVA

28
DE JULIOL
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

ESPECTACLE
DE FLAMENC
AMB NEO
Isabelle Laudenbach
Cristina López
Carmela Muñoz
“Tres. Tres cuerpos. Tres mujeres.
Cante, toque y baile. Un encuentro.
Neo nace del deseo, del deseo de compartir
el flamenco entre mujeres artistas, sin más
pretensión que la de estar juntas, explorar
nuevos lugares y dejarse llevar hacia las profundidades del flamenco.
Un cruce de caminos, una encrucijada de
sendas hacia un mismo destino: atravesarnos
desde y por el flamenco. Cantarnos, tocarnos
y bailarnos.
Un lugar sin jerarquías en el que el flamenco
de tres mujeres perfore la escena y descubra
un nuevo espacio de comunicación e interpretación del arte jondo.
Desde lo tradicional hacia lo actual, desde el
pasado hacia el presente extraño que nos
rodea, desde lo individual hacia lo colectivo.
Neo es un comienzo desde la vereda del flamenco, para caminar juntas y atravesar el
arte.”

ESPAI

Racó de la Calma
5

COPA DE CAVA

4

D’AGOST
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

NÓTT
QUARTET
Christian Torres González, violí
Miguel Angel Castillo Ortiz, violí
Josep Bracero Garzón, viola
Irma Bau Rubinat, cello
L’any del 60è aniversari de la mort del compositor vitorià Jesús Guridi, oferim el seu segon
quartet en la menor. Una obra romàntica i plena de vida i caràcter popular, seguida d’una
segona part amb el quartet en re menor “la
mort i la donzella” de F. Schubert, una de les
obres més profundes i exitoses de la literatura
per a quartet de corda. Així doncs, durant el
concert viatjarem a través del quartet de J.
Guridi amb la tonalitat de “la menor” dramàtica però vital, per finalment resoldre a la tonalitat de “re menor” amb el quartet de F.
Schubert on la mort és protagonista, amb totes les seves facetes i llei de vida en aquest
món.

ESPAI

Racó de la Calma
6

COPA DE CAVA

7

D’AGOST
19 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

GALA DE
PRESENTACIÓ
DEL FESTIVAL
D‘ÒPERA DE SITGES
Veronica Tello, soprano
Ana Tobella, mezzosoprano
Juan De Dios Mateos, tenor
Andrea De Campo, bajo
Ricardo Estrada, piano
Escola de Dança del Teatre Prado
dirigida per Sílvia Paretas
Cantants guanyadors del “Concurs Mirabent
y Magrans” i “Concurso Lirico Virtual SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins”
Escenas líricas de G.Bizet, G.Donizetti,
W.A.Mozart, J.Offenbach, G.Puccini,
G.Rossini, C.Saint-Saëns, G.Verdi
Amb la voluntat d’esdevenir una futura fita
lírica a Catalunya neix el Festival d’Òpera de
Sitges impulsat pels seus Amics de l’Òpera,
dirigit artísticament per la gran soprano Fiorenza Cedolins i el suport inestimable de la
Secció de Música del Casino Prado, Museus
de Sitges, SOI Fiorenza Cedolins i el Concurs
Mirabent Magrans. La seva Gala de Presentació (7 d’agost, Teatre Prado) acollirà joves
talents guardonats en els concursos promoguts pels esmentats SOI i Mirabent Magrans.

ESPAI

Teatre del Casino Prado Suburense
7

11

D’AGOST
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

RECITAL
DE CANT
Laura Brasó, soprano
Carles Pachón, baríton
Anna Crexells, piano
Guanyadors ambdós d’importants premis de
casa nostra, aquests dos joves talents ens
oferiran un tast de cançó, òpera i sarsuela,
fent repàs per 250 anys d’història de la música
vocal. Des de Guastavino fins a Rosquellaa,
passant per Bellini, Donizetti i Puccini, entre
d’altres. Al piano, Anna Crexells, garantia de
musicalitat.
www.laurabraso.com
www.carlespachon.com
www.annacrexells.com

ESPAI

Racó de la Calma
8

COPA DE CAVA

13
D’AGOST
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

ÒPERA
A LA FRESCA
CARMEN,
DE GEORGES BIZET

Petita Companyia Lírica de Barcelona
Anaïs Masllorens, Carmen
Facundo Muñoz, Don José
Lucas Groppo, Escamillo
Ximena Agurto, Micaela
Elke Sanjosé, piano
Don José fuig del País Basc per enrolar-se al
regiment de cavalleria a Sevilla. Allà coneixerà
Carmen, una gitana indomable i lliure que
l’embruixarà. Boig d’amor, ho deixarà tot per
ella, i es precipitarà cap a un desenllaç fatal.
A través dels ulls de José Lizarrabengoa, personatge de la novel·la de Prosper Mérimée,
revisarem un dels grans mites de la cultura
hispana: Carmen, la femme fatale.

ESPAI

Racó de la Calma
9

COPA DE CAVA

20
D’AGOST
21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

JAZZ
AL RACÓ

DEDICAT
A LA FESTA MAJOR
Òscar Ferret, piano
Josep “Pinyu” Martí, bateria
Joan Pinós, contrabaix
Una visió molt particular de les composicions
musicals que formen part de la cultura popular de Sitges, com ara els balls de Festa
Major i les obres de compositors com Enric
Morera, Gabriel Pallarès o Manel Torrens…
Tot amb diferents ritmes que van des del jazz
i el swing fins a la música tradicional.

ESPAI

Racó de la Calma
10

COPA DE CAVA

3

DE SETEMBRE

21 h
ANAR AL CALENDARI

12 €
COMPRAR
ENTRADES

OPERA
CLASSICS
COLLA VOCE
Anna Feu, soprano lleugera
Griselda Ramón, soprano dramàtica
Josep Antón Sànchez, tenor líric
Àlex Jordi, pianista
L’Òpera ha sabut perdurar en el temps sense
perdre el seu carácter i tradiciò. Un Art que
ens parla directament al cor. Us convidem a
sentir un recull de peces conegudes d’aquest
gènere: àries, duets i fragments corals en el
que convidem a participar a tot el públic assistent de forma espontània i divertida. Recordarem també el gran fenòmen de masses
de “Els Tres Tenors” amb un medley de cançons
Napolitanes. Una breu presentaciò relacionarà les peces en fets quotidians, culturals i
socials de la nostra vida.

ESPAI

Palau de Maricel
11

COPA DE CAVA

24
22
DE JULIOL

D’AGOST

ANAR AL CALENDARI

ENGLISH

21 pm
CASTELLANO

21.15 h
CATALÀ

21.30 h

12 €

CAPVESPRE DE
LLUNA PLENA
A MARICEL
Vine a conèixer el conjunt de Maricel com no
l’havies vist mai. Et traslladem a l’època d’esplendor descobrint el seu passat.
T’expliquem la història dels seus creadors, el
col·leccionista nord-americà Charles Deering,
l’enginyer i promotor artístic Miquel Utrillo i
l’escultor Pere Jou.
En acabar el recorregut oferirem un tast de
Malvasia al Claustre davant la mar, amb la
lluna plena com a protagonista.

COMPRAR
ENTRADES

ESPAI

Conjunt de Maricel
12

COPA DE MALVASIA

20
3
DE JULIOL

D’AGOST

ANAR AL CALENDARI

ENGLISH

21 pm
CASTELLANO

21.15 h
CATALÀ

21.30 h

12 €
COMPRAR
ENTRADES

RONDA
DE NIT
De com viuen junts, sota els estels de Sitges,
el centre històric i l’art contemporani.
El carrer d’en Bosc, al bell mig del centre històric, és una petita joia, semi secreta del Sitges format en el pas dels segles per moltes
generacions de sitgetans. Darrere els murs
d’alguns dels edificis que conserven tota la
dignitat que només dóna la història, s’alberga una de les col·leccions d’art contemporani internacional més important del país, la
Fundació Stämpfli creada per l’artista suïs
Peter Stámpfli i la seva dona Anna Maria.
El visitant podrà descobrir com i qui ha fet
possible una part molt important de la petita gran història d’aquest carrer i viure el contrast entre la personalitat de l’exterior i la
modernitat de l’interior culminant en la terrassa de la Fundació des d’on sota el mantell dels estels d’agost es pot contemplar Sitges en 360º.

ESPAI

FUNDACIÓ STÄMPFLI
13

COPA DE MALVASIA

8

D’AGOST
22 h

CURTS
FANTÀSTICS
A LA FRESCA

ANAR AL CALENDARI

5€
COMPRAR
ENTRADES

CURTS
FANTÀSTICS
PEL·LÍCULA

Distància de seguretat,
aire lliure i els millors curts!
Les nostres sessions de cinema a la fresca
compleixen totes les mesures de seguretat i
són el millor antídot contra pandèmies, virus
i invasions (menys els de zombies, aquests en
agraden). La projecció comptarà amb la
presència d’alguns membres dels equips de
les pel·lícules així com representants del comité de programació del Festival, qui presentarà l’acte.
CANDELA, de Marc Riba i Anna Solanas. 12’
HORROROSCOPE, de Pol Diggler. 5’
CONVERSACIONES CON UN MONO,
de Grojo. 15’
AAMAMÁ, de Miguel Alcalde. 4’
RED ROVER, d’Astrid Goldsmith. 13’
LIVE FOREVER, de Gustav Egerstedt. 3’

ESPAI

Racó de la Calma
14

8

D’AGOST
23 h
ANAR AL CALENDARI

5€
COMPRAR
ENTRADES

CURTS
FANTÀSTICS

CINEMA
A LA FRESCA
Un recorrido por su vida y su incuestionable
aportación a la música clásica y contemporánea. ... Al mismo tiempo, narra su fascinante historia personal: la música le salvó la vida
al tener que huir de la guerra; abandonó Beirut con 14 años y desde entonces ha vivido
como un nómada llevando su música por el
mundo.

PEL·LÍCULA

ESPAI

Racó de la Calma
15

10
D’AGOST

ANAR AL CALENDARI

CASTELLANO

21.45 h
CATALÀ

23.30 h

12 €
COMPRAR
ENTRADES

NIT D’ESTELS
I MAR AL
MARICEL
Sitges ha estat sempre una vila abocada a
la mar, i els seus museus en són testimonis.
Acompanyats pel director dels museus,
recorrerem les representacions de la mar, els
vaixells i la vida marinera que es troben a
l’exposició permanent del Museu de Maricel,
tot descobrint les diferents històries que
amaguen. Finalment, observarem i
manipularem alguns objectes habitualment
no exposats de la col·lecció marinera
d’Emerencià Roig, que tenen a veure amb el
posicionament dels vaixells a partir de les
estrelles, l’únic mètode possible fins a la
invenció del GPS, emprat pels sitgetans del
segle XIX per anar i venir de Cuba.
En acabar l’Observatori d’Astronomia del Garraf ens ensenyarà el cel amb un telescopi:
“Buscarem a ull nu les estrelles que acompanyen la nit. Amb el telescopi gaudirem dels
delicats anells de Saturn i ens perderem en
les profunditats del nostre entorn estel·lar. I
possiblement podrem contemplar algunes
llàgrimes de Sant Llorenç.

ESPAI

Museu de Maricel
16

COPA DE MALVASIA

UN
MARIDATGE
17 i 18
DE JULIOL
ITINERANT
7 i 8 D’ART I VINS
DE SETEMBRE
ANAR AL CALENDARI

ENGLISH

7 pm
CASTELLANO

19.30 h
CATALÀ

20 h

12 €
COMPRAR
ENTRADES

Un trajecte per la història dels vins on la Malvasia de Sitges i l’art són els protagonistes.
Viatjarem des de la salinitat del Mar, companya necessària dels vins grecs, fins a la infinitud del Cel, des d’on els estels guiaven els
mariners i la malvasia fins a la conquesta de
nous mercats. Un relat inèdit, dolç i llaminer,
fet a mida per aquesta ocasió, el qual narrarà
des de la perspectiva dels vins de malvasia
el patrimoni artístic i cultural de Museus de
Sitges.
Aquest tast guiat i relatat és una col·laboració amb el Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges.

ESPAI

Museu de Maricel
17

COPA DE MALVASIA

31
D’AGOST

ANAR AL CALENDARI

ENGLISH

7 pm
CASTELLANO

19.30 h
CATALÀ

20 h

12 €
COMPRAR
ENTRADES

ELS HUMORS
DE MARYCEL
O LES EMOCIONS HUMANES EN LA HISTÒRIA
DEL CONJUNT DE MARICEL
La relació entre Sitges i el conjunt de Maricel
la viurem des dels estats ànims, els humors,
que l’èsser humà viu i es desviu: la melancolia, l’apatia, el còlera i l’entusiasme. Una proposta innovadora de visita guiada on experimentarem aquells moments cabdals i
històrics de la trajectòria de Maricel com a
conjunt patrimonial i museístic, i des d’on podrem ser partícips del que ha significat aquest
espai únic en el caràcter de Sitges. I en tot,
un rerefons de vins de malvasia que curen
aquests estats emocionals... o els exalta.
Visita guiada amb tast de vins de malvasia

ESPAI

Palau de Maricel
18

COPA DE MALVASIA

15

DE JULIOL
18 h
ANAR AL CALENDARI

4€
COMPRAR
ENTRADES

PEIX
AL COVE

TALLER FAMILIAR
Amb la col·laboració de la Confraria
de pescadors de Sitges.
Sabies que la pesca artesanal va ser font
d’inpiració de moltes de les obres que hi ha
als Museus de Sitges?
Vine a descubrir un món nou per a tu, però
un dels oficis més antics de la nostra vila. Coneixeràs diferents arts de pesca de la mà dels
pintors de l’Escola lluminista, i en acabar la
visita “pescarem” les espècies més valorades
de la nostra costa, com els pops o les sípies i
fins i tot poden caure a les nostres xarxes alguns llagostins.

ESPAI

Conjunt de Maricel
19

22
DE JULIOL
18 h
ANAR AL CALENDARI

EXPERIMENTEM
AMB EL COLOR
I LA MATÈRIA
TALLER FAMILIAR

4€
COMPRAR
ENTRADES

Pintures, sorres, terres, pinzells, espàtules ...
seran els materials que utilitzarem per crear
un obra pictòrica que a partir de la visita a
l’exposició de Miquel Villà ens portaran a experimentar amb les barreges de colors i les
matèries orgàniques.

ESPAI

Racó de la Calma
20

19
D’AGOST
18 h
ANAR AL CALENDARI

APREN A TOCAR
LA MÚSICA DE
FESTA MAJOR
TALLERS FAMILIARS

4€

+

Amb la col·laboració de l’Escola de Grallers
de Sitges.

COMPRAR
ENTRADES

TALLER DE TIMBAL DE GRALLA
Inseparable company de la gralla a les festes
majors, el timbal de gralla repica al ritme de
les cançons populars de cada poble de Catalunya.

PREU INSTRUMENT
13,50 €

A partir de 7 anys

En aquest taller aprendràs a agafar bé les
baquetes, i a picar al ritme de cançons que
de ben segur coneixereu tots.
Serem capaços de fer un bon redoble?
TALLER DE FLABIOL DE GRALLA
Potser no coneixeu el flabiol de gralla... amb
aquest instrument podem fer sonar melodies
de les nostres festes tal i com es toca amb la
gralla, pero amb menys volum i sense la dificultat afegida de la doble canya.
En aquest taller aprendrem a col·locar les
mans a l’instrument, a fer-lo sonar correctament i fins i tot ens atrevirem amb alguna
melodia popular.

LOGO
ESCOLA
GRALLERS?

ESPAI

Racó de la Calma
21

MIQUEL VILLÀ

LA PINTURA
SENSE ATZAR

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins el 26 de setembre
De dimarts a diumenge,
10 h a 20 h
Sala Gòtica. Museu de Maricel
VISITES GUIADES
26 de juny
21 d’agost
18 de setembre

4 pm ENGLISH
17 h CASTELLANO
18 h CATALÀ

ESPAI

Museu de Maricel
22

HERMEN
ANGLADA-CAMARASA

ELS ANYS
DE PARÍS

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins al 10 d’octubre
De l’11 de juliol al 27 de setembre
De dimarts a diumenge, 10 h a 20 h
Sala d’exposicions temporal Can Rocamora
VISITES GUIADES
24 de juliol
23 d’octubre

4 pm ENGLISH
17 h CASTELLANO
18 h CATALÀ

ESPAI

Museu de Maricel
23

LA CUBANA

UN VIATGE
“DEL NO RES” AL 2021
Del 17 de juny al 26 de setembre
Dimarts a divendres, de 18 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius,
de 11 a 14 h i de 18 a 20 h
Miramar - Centre Cultural Sitges
Carrer Bernat de Fonollar, 19

COMPRAR
ENTRADES

General: 6,00€
Carnet Jove (fins a 25 anys): 4,50€
Carnet Blau+: 4,50€
Carnet Blau S: Gratuït
Carnet de Biblioteca: 4,50€
Amics dels Museus de Sitges: Gratuït

ESPAI

Miramar - Centre Cultural
24

GATTAPARDIANA
28 de juny a 31 de juliol
Dimarts a divendres, de 18 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius,
d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Can Falç de Mar
Passeig de la Ribera, 14

ESPAI

Can Falç de Mar
25

MUSEUS
DE SITGES

MUSEU DEL CAU FERRAT
i MUSEU DE MARICEL
10€
COMPRAR
ENTRADES

El Museu del Cau Ferrat va ser fundat el 1893
per l’artista, escriptor i col·leccionista Santiago Rusiñol com a casa-taller on es conserva
plenament l’esperit modernista. El Museu de
Maricel mostra un itinerari artístic complet
des del segle X al realisme del segle XX a través de les col·leccions d’art del Dr. Jesús Pérez-Rosales i de la Vila de Sitges.
De l’1 de juliol al 30 d’agost,
de 10 h a 20 h
Tancat els dilluns
VISITES GUIADES MUSEU DEL CAU FERRAT
10 de juliol
14 d’agost

11 am ENGLISH
12 h CATALÀ
13 h CASTELLANO

VISITA GUIADA EN CLAU FEMINISTA
AL CAU FERRAT
3 de juliol
4 de setembre

11 am ENGLISH
12 h CATALÀ
13 h CASTELLANO

VISITA GUIADA LITERÀRIA AL CAU FERRAT
7 d’Agost
2 d’octubre

ESPAI

Museus de Sitges
26

11 am ENGLISH
12 h CATALÀ
13 h CASTELLANO

FUNDACIÓ
STÄMPFLI

ART CONTEMPORANI
5€
COMPRAR
ENTRADES

L’ampliació de les instal·lacions culmina el
projecte de Peter i Anna Maria Stämpfli, aplegant a Sitges una col·lecció d’artistes de prestigi internacional especialment en Art Cinètic.
A les noves sales hi ha una completa selecció
de l’obra de Peter Stämpfli, bona part de la
qual no s’havia vist mai abans a l’Estat espanyol.
Del 3 de juliol al 30 d’agost
Dissabtes i diumenges,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

ESPAI

FUNDACIÓ STÄMPFLI
27

PALAU
DE MARICEL
VISITES GUIADES

El conjunt artístic i arquitectònic de Maricel
(1910-1918) va ser construït per Miquel Utrillo
per encàrrec de l’industrial i col·leccionista
Charles Deering. La part de terra, coneguda
com a Palau de Maricel, estava destinada a
mostrar les col·leccions que avui s’exposen al
Chicago Institute of Art.
Dimecres, dijous i divendres
Juliol: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 i 30

5€
COMPRAR
ENTRADES

11 am ENGLISH I 12 h CATALÀ I 13 h CASTELLANO
Agost: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
11 am ENGLISH I 12 h CATALÀ I 13 h CASTELLANO

ESPAI

Palau de Maricel
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MÚSICA
EXPERIÈNCIES

CALENDARI 2021

JULIOL
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Museu del Cau Ferrat
Museu de Maricel

Racó de la Calma

APP

TICKETS ONLINE: museusdesitges.cat

MUSEUS DE SITGES

Carrer de Bernat de Fonollar, s/n
Tel. (+34) 93 894 03 64 (ext. 1)
@museusdesitges

Al Racó de la Calma

AMB LA COL·LABORACIÓ:

