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NOTA DE PREMSA 

 

L’Ajuntament presenta la campanya Sitges 
fa Nadal amb propostes de promoció del 
comerç de proximitat, la cultura i les 
tradicions 
 

L’encesa de la il·luminació de Nadal i la instal·lació d’un fil musical de nadales als 
principals eixos comercials del centre vila i Poble Sec donarà el tret de sortida, 
aquest divendres, a la campanya que incideix en unes festes per gaudir de l’oferta 
local.  

 

L’encesa de la il·luminació de Nadal al carrer i la posada en marxa d’un fil musical per 
ambientar els principals eixos comercials obriran, aquest divendres, els actes de la 
campanya 2020-2021, ‘Sitges fa Nadal’ que neix amb l’objectiu d’incentivar el comerç 
de proximitat, els actes culturals i mantenir vives les tradicions. 

Les associacions de comerciants oferiran activitats, sortejos i concursos amb la intenció 
de promoure el comerç de proximitat i atraure els clients locals. També els principals 
eixos comercials comptaran amb activitats de dinamització, organitzades per la regidoria 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges, entre les quals una cercavila musical 
a càrrec d’Apocadixie Cotton Pickers. 

Els concerts de Santa Llúcia; l’exposició del pessebre al Centre Cultural Miramar; la 
inauguració de la placa al pessebrista Josep Aleacar Casanovas a la plaça dels Artistes, 
i el concert de l’Orquestra Maravella, conformen els actes principals de les activitats 
culturals. També Museus de Sitges proposa als nens i nenes la possibilitat de fer una 
carta als Reis i un calendari d’Advent mitjançant models descarregables que es poden 
trobar al web museusdesitges.cat. 

Per al col·lectiu més jove, l’Espai Jove acollirà l’11 de desembre un torneig de Ping-

Pong i també, els dies 28 i 29 de desembre, s’oferirà la possibilitat de jugar amb 

videojocs.  

Els actes principals seran de nou els destinats als més petits. La Comissió de Reis 
difondrà clips a les xarxes socials sobre l’arribada del Tió i la preparació de l’arribada 
dels Reis Mags a Sitges.  

El Nadal estarà marcat per la pandèmia. L’actual situació sanitària ha obligat a 
suspendre activitats tradicionals com el Parc de Nadal.  

Tota la programació de Nadal es pot consultar a www.sitges.cat/nadal. 

 

 

 

http://www.sitges.cat/nadal
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DOSSIER DE PREMSA 

 

Els principals atractius d’aquest Nadal 

 

1 

‘El comerç de Sitges fa Nadal’ 

Amb l’objectiu de promoure el comerç de proximitat, l’Ajuntament engega la campanya 
‘El comerç de Sitges fa Nadal’. Entre les accions previstes, l’encesa de la il·luminació de 
Nadal i un fil musical de nadales als principals eixos comercials del centre vila i de la 
zona del Poble Sec. 

També hi haurà obsequis. Per compres superiors a 20 euros, la clientela rebrà una 
entrada gratuïta a la Fundació Stämpfli i es farà un sorteig d’entrades per als concerts 
de música tradicional. 

 

2 

Dinamització del comerç del Poble Sec 

L’Associació de comerciants del Poble Sec organitza el sorteig d’una panera entre els 
clients per compres mínimes. Resultarà guanyador el número que coincideixi amb les 
tres últimes xifres del sorteig de la Loteria Nacional, el 22 de desembre. La panera 
s’exposarà a l’aparador de la botiga BioSitges, a l’avinguda del Camí de la Fita, 5A.  

 

3 

‘El comerç de Sitges va a 1.000 per hora’ 

L’associació Sitges Comerç posa en marxa la campanya ‘El comerç de Sitges va a 1.000 
per hora’ entre el 4 de desembre i el 5 de gener. Un dels atractius de la campanya és el 
repte de gastar 1.000 € en una hora en el marc d’un sorteig que es realitzarà el 16 de 
gener i que permetrà a la persona beneficiària gastar el xec en compres als comerços 
de Sitges. Les bases per a participar, així com els establiments associats es poden 
consultar a www.sitgesshopping.com.  

 

4 

Gimcana de dibuix infantil als comerços 

Els comerços del Centre Vila i Poble Sec lliuraran plantilles als infants de fins a 12 anys 
per a la realització de dibuixos de temàtica nadalenca, a partir de l’11 de desembre. Els 
dibuixos guarniran els aparadors dels comerços participants del 22 de desembre al 4 de 
gener. Els infants que trobin el seu dibuix rebran un obsequi. El llistat de comerços 
participants així com les bases de participació dels dibuixants estaran publicades a 
www.sitges.cat. 

http://www.sitgesshopping.com/
http://www.sitges.cat/
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5 

Cercavila musical al carrer 

Els carrers del centre i del Poble Sec seran l’escenari d’una cercavila musical a càrrec 
d’Apocadixie Cotton Pickers, el 18 i 19 de desembre i 2 de gener. Els músics passejaran 
per les botigues dels eixos comercials, portant jazz en viu als carrers més cèntrics. Els 
músics repartiran cartes en blanc entre els infants perquè escriguin als Reis Mags.  

 

6 

Cultura tradicional, música i pessebres 
 
Les activitats culturals comptaran amb el concerts de Santa Llúcia, el 13 de desembre, 
al Casino Prado; l’exposició del pessebre al Centre Cultural Miramar, a partir del 18 de 
desembre; la inauguració de la placa a Josep Aleacar a la plaça dels Artistes, el dia 20 
de desembre; i el concert de l’Orquestra Maravella, el 22 de desembre, en el tradicional 
concert de Nadal, al saló Teatre del Prado. 
 
 
 

7 

Carta als Reis 

Museus de Sitges proposa l’activitat infantil per elaborar una carta per als Reis Mags 
d’Orient, i un calendari d’Advent mitjançant els models descarregables a 
www.museusdesitges.cat.  

 

 

8 

Activitats per a joves 
 

L’Espai Jove acollirà un torneig de Ping-Pong, l’11 de desembre, de les 16 a les 20 

hores. També, els dies 28 i 29 de desembre, a l’equipament es podrà jugar a videojocs, 

de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores. Les activitats són gratuïtes i cal 

inscripció prèvia al telèfon 93 894 94 20 47 o al WhatsApp 607 667 831.  

 

 

 
9 

Tions, patges i Reis Mags 
 
La Comissió de Reis difondrà clips a les xarxes socials sobre l’arribada del Tió a Sitges. 
Cada dia, després del clip, els infants podran respondre una pregunta a Facebook i 
Instagram per crear conjuntament la història de l’arribada del Tió a Sitges. La Comissió 
de Reis publicarà també vídeos de manualitats, un conte de Nadal, consells, jocs i 
receptes relacionades amb el Nadal, per tal que els infants les puguin realitzar a casa 
seva durant el període de vacances escolars. De l’1 al 6 de gener de 2021, a les xarxes 

http://www.museusdesitges.cat/
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socials de la Comissió de Reis es publicaran vídeos diàriament sobre la preparació de 
l’arribada dels Reis Mags a Sitges, i es presentaran les comitives, els ajudants i, 
finalment, a les patges i als Reis en la seva arribada a Sitges.  
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Programa d’actes 

 
 
NOVEMBRE 
 
DIVENDRES 27  
Jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació de la Malvasia 
Centre d'Interpretació de la Malvasia · Fins al 5 de gener 
Visita l'espai museístic del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges de manera 
gratuïta i descobreix el passat vitivinícola de Sitges i els relats que amaga aquesta 
especial varietat local.  
En horari de divendres de 17h-19h, dissabte d'11-14.30h i 17-19h, i diumenge d'11-
14.30h. Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener 
 
Encesa de la il·luminació de Nadal i inici del fil musical 
 
Portes obertes al CIM 
Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges · Fins al 5 de gener 
 
 
DESEMBRE 
 
DIVENDRES 11 

Mostra de diorames de pessebre en miniatura i de llibres sobre el Nadal 
A les vitrines del vestíbul d’entrada de la biblioteca compartiran espai un grup de 
diorames a petita escala, elaborats pel Grup Pessebrista, i una mostra de llibres de la 
biblioteca relacionats amb les festes de Nadal. De l’11 de desembre al 10 de gener. 
Biblioteca Santiago Rusiñol, en horari d’obertura de la biblioteca.  
 
Torneig de Ping Pong 
Espai Jove, de les 16 a les 20 h  
 
 
DIUMENGE 13  
 
Concert de Santa Llúcia ‘La nostra música’ 
Quintet de Corda i Piano sota la direcció de Juanjo Rocha 
Venda d’entrades: Oficina de Turisme de sitges. Venda Online ‘online’: 
sitges.cat/cultura 
Preus: des de Gratuït / fins a 5€ 
Teatre Prado, a les 12 h 
 

DIVENDRES 18 

Cercavila musical al carrer 

A càrrec d’Apocadixie Cotton Pickers, i la visita del Pare Noel. Els músics passejaran 
per les botigues de l’eix comercial Centre Vila (Major, St. Francesc, Parellades, Jesús, 
Santiago Rusiñol). El Pare Noel recollirà els dibuixos dels infants que participin en la 
campanya de comerç amb els quals guarniran els aparadors dels establiments adherits, 
del 22 de desembre al 4 de gener. El llistat de comerços participants així com les bases 
de participació es publicaran al web www.sitges.cat/nadal 

http://www.sitges.cat/nadal
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Eix comercial del centre vila, de 17 a 19 h 
 
 
DISSABTE 19 
 
 
El teu primer Tió  
L’Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i el regidor de Tradicions i Festes, David 
Martínez, entregaran els tions de Nadal als nadons nascuts a Sitges l’any 2020. Per 
obtenir el tió, cal inscripció prèvia a tradicionsifestes@sitges.cat, indicant el nom del 
nadó. 
Plaça de l’Ajuntament, a les 10 h 

 
Cercavila musical al carrer 
A càrrec d’Apocadixie Cotton Pickers, i la visita del pare Noel. Els músics passejaran 
per les botigues de l’eix comercial Poble Sec (plaça Catalunya, plaça del Doctor Pérez 
Rosales, Camí de la Fita i Camí Capellans) de 11h a 12:30h. El Pare Noel recollirà els 
dibuixos dels infants que participin en la campanya de comerç amb els quals guarniran 
els aparadors dels establiments adherits, del 22 de desembre al 4 de gener. El llistat de 
comerços participants així com les bases de participació es publicaran al web 
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitges-fa-
nadal 
Eix comercial Poble Sec, d’11 a 12.30 h 
 
31a Exposició de diorames de pessebre 

Exposició dels tradicionals diorames de pessebres, elaborats pels i per les membres del 
Grup Pessebrista, en els quals es representen diferents escenes del pessebre i del 
costumari nadalenc català. Del 19 de desembre al 6 de gener. 
Palau del Rei Moro. Horari feiners i dissabtes: de les 18 a les 20 h. Festius i diumenges: 
de les 11 a les 14 h i de les 18 a les 20.30 h 

    
 
Pastorets confi... dencial 
Breu adaptació escènica, en fons i forma, a la situació actual. Efímera i amable 
interpel·lació del missatge “pastoril”. Més que una performance: uns Pastorets confi... 
dencials. Idea original i argument: Noel Quevedo, Josep Mª Esteban, Esteve Molero i 
Jordi Cubillos. Guionització i textos: Jordi Cubillos; Direcció musical: Esteve Molero; 
Direcció artística: Josep Mª Esteban. Venda d'entrades a les oficines de l'entitat. 
Sala d'actes Jofre Vilà, a les 19 h 
 
 

DIUMENGE 20 
 
Inauguració de la placa de Josep Aleacar Casanovas a la plaça dels Artistes 
Aforament limitat. 
Plaça dels Artistes, a les 11.30 h  
 
Micro teatre 
Venda d'entrades a les oficines de l'entitat 
El Retiro, a les 12 h 
 

mailto:tradicionsifestes@sitges.cat
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitges-fa-nadal
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitges-fa-nadal
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Concert de Nadal 
Concert a càrrec de la Polifònica de Vilafranca. Interpretarà obres de polifonia i nadales 
populars. Direcció: David Hernández Urpí. Entrada: aportació econòmica voluntària. 
Aforament limitat, tal com està establert per al culte. Organitza: Amics de l’Orgue. 
Església Parroquial de St. Bartomeu i Sta. Tecla, a les 18 h 
 
 
Pastorets confi... dencial 
Breu adaptació escènica, en fons i forma, a la situació actual. Efímera i amable 
interpel·lació del missatge “pastoril”. Més que una performance: uns Pastorets confi... 
dencials. Idea original i argument: Noel Quevedo, Josep Mª Esteban, Esteve Molero i 
Jordi Cubillos. Guionització i textos: Jordi Cubillos; Direcció musical: Esteve Molero; 
Direcció artística: Josep Mª Esteban. Venda d'entrades a les oficines de l'entitat. 
Sala d'actes Jofre Vilà, a les 19 h 
 
 
 
DIMARTS 22 
 
Concert de Nadal de l’Orquestra Maravella 
Una de les orquestres catalanes més populars de l'excel·lència actua de nou a Sitges 
per oferir un repertori amb peces populars, de lírica i nadalenques. 
Venda d’entrades Online: www.sitges.cat/cultura 
Teatre Prado, a les 18.30 h  
 
 
 
 
DIVENDRES 25 
 
Tradicional concert 'Cantem el Nadal' 
Sardanes cantades i obra lliure per a instrumentació de cobla amb la Cobla Maricel, 
Direcció de Francesc Gregori i tenor Andreu Miret. Organitza Amics de la Sardana de 
Sitges. 
Església Parroquial de St. Bartomeu i Sta. Tecla, a les 20.30 h 
 
 
DIUMENGE 27 
 
Circus amb Jordi Bertran 
Espectacle familiar. Pallassos i titelles 
Entrades: Socis 10€. No socis 12€. Infantils (Fins a 12 anys: Socis 6€. No socis 8€)ç 
a www.casinoprado.cat 
Teatre Prado, a les 12 h 
 
Concert de la Big Band 
Entrada lliure 
El Retiro, a les 12 h 
 
Rosari Pastoril 
Interpretació del Rosari Pastoril del mestre Manuel Torrens i Girona i altres cants de 
compositors sitgetans, a càrrec del Cor dels Amics de l’Orgue (Cant), Mossèn Josep 
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Pausàs (rés), Francesc Pi (orgue) i la participació dels assistents. Entrada lliure. 
Aforament limitat, tal com està establert per al culte. Organitza: Amics de l’Orgue. 
Església Parroquial de St. Bartomeu i Sta. Tecla, a les 18 h 
 
 
DILLUNS 28 I DIMARTS 29 
 
Videojocs per a joves 
Els joves interessants podran jugar amb una àmplia gamma de videojocs de lliure 
elecció: Entre els videojocs, es podrà escollir entre Rocket League, Tekken 7, FIFA 
2021, Fortnite, Just Dance 2021, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, i 
Project Cars 2. Es podran disputar tres tornejos amb quatre jocs a escollir (FIFA 21, Just 
Dance 2020, Mario Kart 8, Super Smash Bros. Ultimate, i Fortnite). El primer i el segon 
guanyador d’aquets tornejos obtindran un premi. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 894 
94 20 o per Whatsapp al 607 667 831. 
Espai Jove, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 20 h  
 
 
 
GENER 
 

DISSABTE 2 

Cercavila a l’eix comercial de Poble Sec 
Cercavila musical a càrrec d’Apocadixie Cotton Pickers. Els músics passejaran per les 
botigues de l’eix comercial Poble Sec (plaça Catalunya, plaça del Doctor Pérez Rosales, 
Camí de la Fita i Camí Capellans). Els músics repartiran cartes en blanc per a que els 
infants escriguin la carta als Reis Mags. Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica 
amb la col·laboració del Festival Jazz Antic Sitges.  
Eix comercial del Poble Sec,  de les 11 a les 12.30 h 
 
Cercavila a l’eix comercial del Centre Vila 
Cercavila musical a càrrec d’Apocadixie Cotton Pickers. Els músics passejaran per les 
botigues de l’eix comercial Centre Vila, portant jazz en viu als carrers més cèntrics 
(Major, St. Francesc, Parellades, Jesús, Santiago Rusiñol). Els músics repartiran cartes 
en blanc per tal que els infants escriguin la carta als Reis Mags. Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica amb la col·laboració del Festival Jazz Antic Sitges. 
Eix comercial Centre Vila, de les 18 a les 20 h 
 
Carta als Reis 
Els infants de la vila podran lliurar la seva carta als ajudants de les patges i de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. Hi haurà 4 punts on se’ls dirigirà mitjançant cita prèvia 
i se’ls notificarà via correu electrònic perquè entreguin la carta.  
Emplaçaments: Plaça del Vinyet; Plaça Catalunya de Poble Sec; Plaça dels Castellers 
de Cases Noves, i Pati del Miramar.  
L’horari serà de les 17 a les 20.30 h  
 
 

DIUMENGE 3 

Carta als Reis 



                                                                                          

 
 

                                                     

10 
 

Els infants de la vila podran lliurar la seva carta als ajudants de les patges i de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. Hi haurà 4 punts on se’ls dirigirà mitjançant cita prèvia 
i se’ls notificarà via correu electrònic perquè entreguin la carta.  
Emplaçaments: Plaça del Vinyet; Plaça Catalunya de Poble Sec; Plaça dels Castellers 
de Cases Noves, i Pati del Miramar.  
L’horari serà de les 17 a les 20.30 h  
 
Glam. La màgia del Nadal, amb Melanie 
Entrades a partir de 10 euros a www.casinoprado.cat 
Teatre Prado, a les 18 h 
 

DIMARTS 5 
 
Reis Mags d’Orient 
Els infants de la vila, prèvia inscripció, podran lliurar la seva carta i visitar els Reis 
d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar i les patges.  
Ermita de Sant Sebastià, de les 10 a les 14 h i de les 16 a 20 h 
 

DIUMENGE 10 
 

Lliurament dels premis del 30è Concurs de pessebre 

Els/les participants podran passar pel Palau del Rei Moro a recollir el seu premi, amb 
cita prèvia assignada. 
Palau del Rei Moro, de les 11 a les 13 h 
 


