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DOSSIER DE PREMSA 

 

Programació Imprescindibles 2021 

Cicle de música i dansa amb DO Sitges 

 
Data: 

Del 29 de juliol al 13 d'agost 2021 

 

Lloc: 

Festival Jardins Terramar (Escenari Village) 

 

Format: 

Cicle de música i dansa amb DO Sitges: 6 concerts de música + 5 espectacles de 

dansa + 15 sessions DJ 

 

Artistes Imprescindibles 21: 

38 artistes locals (9 músics / 21 ballarins / 8 DJs) 

 

Horari:  

De 20 a 21:30 h 

 

Preus:  

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades  

L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

Horaris Village: 

20 h Obertura de portes 

20 h Sessions de DJ a l'Escenari Village 

20:45 h Actuacions de música i dansa a l'Escenari Village 

 

Organitza: Ajuntament de Sitges  | Col·labora: Ràdio Sitges / Monocicle |  Amb el 

suport de Festival Jardins Terramar 
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PROGRAMACIÓ IMPRESCINDIBLES 21 (Escenari Village) 

 

1. Dijous, 29 de juliol | Música: ALBERT PASTOR | DJ: Sergi Peguera 

 

2. Divendres, 30 de juliol | Música: NÚRIA GARCIA | DJ: Víctor Ollé 

 

3. Dissabte, 31 de juliol | Música: MANE FERRET | DJ: Jordi Collados 

 

4. Diumenge, 1 d'agost | Música: BETSON | DJ: Fede Perez 

 

5. Dilluns, 2 d'agost | Música: EDICIÓN ILIMITADA | DJ: Jordi Collados 

 

6. Dimarts, 3 d'agost | Música: EXPENSIVE MONKEY | DJ: Pep Alegria 

 

7. Dimecres, 4 d'agost | Música: S. NOLLA (concert DJ live set) 

 

8. Dijous, 5 d'agost | Dansa: DANSA SUBUR CASINO PRADO 'DONES' | DJ: Damors 

DJ 

 

9. Divendres, 6 d'agost | Dansa: ROGER BERNAD PARETAS 'UN DIA' | DJ: Sergi 

Peguera 

 

10. Dissabte, 7 d'agost | Dansa: SARA COLOMINO & ELENA CESTER 'STATUS' | 

DJ: Damors DJ 

 

11. Diumenge, 8 d'agost | Dansa: SILVIA CUESTA & MELISSA MARÍN 'DONES DE 

TOTS ELS TEMPS' | DJ: Víctor Ollé 

 

12. Dilluns, 9 d'agost | Dansa: CIA DANSA ENDINS 'MOSAIC' | DJ: Fede Perez 

 

13. Dimecres, 11 d'agost | Música: S. NOLLA (concert DJ live set) 

 

14. Dijous, 12 d'agost | Música: NURIA SCARP (concert DJ live set) 

 

15. Divendres, 13 d'agost | Música: NURIA SCARP (concert DJ live set) 
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1.  

 

Dijous, 29 de juliol 2021 

Albert Pastor (Pop-Rock) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20:45 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 45 minuts (de 20: 45 a 21:30 h) 

Estil: Pop-Rock 

Components: 2  

Albert Pastor (veu i guitarra) 

 David Solà (guitarra) 

 

Descripció:  

Albert Pastor és una cantautor sitgetà amant del pop-rock català dels 90, els còmics i 

les pel·lícules de ciència-ficció. Després de presentar el seu disc de debut “Sotracks” 

(Quimera Records, 2014) i d’un parell de senzills més, Albert Pastor ha publicat aquest 

any el seu segon àlbum titulat “L’infinit que s’acaba” (La Catenària, 2021) amb setze 

cançons composades entre Barcelona i la ciutat xinesa de Hangzhou, on va viure durant 

2 anys. 

 

Xarxes socials: 

Instagram: https://www.instagram.com/albertpastorcantautor 

Facebook: https://www.facebook.com/albertpastormusic 

Web: https://albertpastor.cat/ 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.instagram.com/albertpastorcantautor
https://www.facebook.com/albertpastormusic
https://albertpastor.cat/
https://www.culturasitges.cat/entrades
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2.  

 

Divendres, 30 de juliol 2021 

Núria Garcia (Música electrònica) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20:45 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 45 minuts (de 20:45 a 21:30h) 

Estil: Música electrònica 

Components: 1  

Núria Garcia (set electrònic i violí elèctric) 

 

Descripció:  

Núria Garcia és violinista, compositora i músic electrònic. Des de ben petita va iniciar un 

camí musical marcat per la sensibilitat i ara presenta una proposta innovadora, en la 

qual la música creix a través de les noves tecnologies i fusiona les quatre cordes del 

violí en un projecte de música electrònica. 

 

 

Xarxes socials: 

Instagram:  @nuriagarcia.music 

Facebook: https://www.facebook.com/nuriagarcia.music/ 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20h  (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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3.  
 

Dissabte, 31 de juliol 2021 

Mane Ferret (“Trova” Cubana) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20:45 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 45 minuts (de 20:45 a 21:30 h) 

Estil: “Trova” Cubana 

Components: 2  

Mane Ferret (veu i guitarra) 

Carlitos Lage (veu i guitarra) 

 

Descripció:  

Mane Ferret cantant, compositora i poeta cubana, establerta a Sitges fa més de 20 anys, 

es distingeix pel rigorós treball dels textos de les cançons, per la diversitat de gèneres 

musicals que utilitza per a expressar-se (son montuno, bolero, bolero-son, guajira, 

danzón, samba-“chá”, cançó “trova”, cançó blues), l'ús dels tumbaos tradicionals, 

guajiras i dels aires del Carib, sense menysprear la bellesa folklòrica llatinoamericana. 

 

Xarxes socials: 

Instagram: @maneferret 

Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=1676581411 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1676581411
https://www.culturasitges.cat/entrades
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4.  

 

Diumenge, 1 d'agost 2021 

Betson (Groovie Live Looping) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20:45 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 45 minuts (de 20:45 a 21:30h) 

Estil: One Man Band (Groovie Live Looping) 

Components: 1  

Betson (veu, teclat midi i guitarra) 

 

Descripció:  

Després de formar-se en Producció Musical i Mescla & Mastering, el músic sitgetà, 

Betson, comença a produir els seus propis temes per oferir una actuació amb un estil 

musical únic, en el qual predomina el groove; grava loops en directe i els acompanya 

amb el seu peculiar timbre de veu i diferents instruments a l'escenari. 

 

Xarxes socials: 

Instagram: @betson.music 

Spotify: Betson  

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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5.  

 

Dilluns, 2 d'agost 2021 

Edición Ilimitada (Bossanova i Free Jazz ) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20:45h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 45 minuts (de 20:45 a 21:30 h) 

Estil: Bossanova i Free Jazz  

Components: 2  

Cristina Falcinella (veu)  

Ruben Pintoff (veu i guitarra) 

 

Descripció:  

Una cantant jazz milanesa, eclèctica, curiosa i versàtil juntament amb un experimentat 

guitarrista de Buenos Aires amb l'oïda afinada, a través de molts gèneres i països, 

formen el grup Edición Ilimitada. Els dos músics en terres catalanes des de fa molt de 

temps despleguen una experiència musical d'arranjaments i sentiments fins (des de la 

bossa al blues passant pel free jazz, moltes formes, un sol estil: el seu). 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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6.  

 

Dimarts, 3 d'agost 2021 

Expensive Monkey (Pop-Soul) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20:45 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 45 minuts (de 20:45 a 21.30 h) 

Estil: Pop-Soul 

Components: 1  

Expensive Monkey (veu i guitarra) 

 

Descripció:  

Expensive Monkey és una cantautora en temps de canvi, que de la guitarra espanyola 

amb celleta improvisada (fent servir un llapis i una goma de cabell) ha passat a la recerca 

d’un so electrònic amb influències de soul, música llatina i hip-hop, per presentar el seu 

primer EP “Jaramago” que neix de les ganes de compartir-se amb el món amb una 

sensibilitat sincera i contundent. 

 

Xarxes socials: 

Instagram: @expensivemonkey 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

 

 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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7.  

 

Dimecres, 4 d'agost 2021 

S. Nolla (DJ) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 90 minuts (de 20 a 21:30h) 

Estil: Nu Disco / Disco / Funk / Disco Boogie / Soul / Soulful / Edits 

Components: 1  

Sergi Nolla (DJ) 

 

Descripció:  

S. Nolla és un DJ i Productor Musical, nascut a Barcelona l'any 1967 i apassionat de la 

música i de la ràdio amb vocació per la producció musical i disc-jockey. El seus Inicis 

van estar sempre vinculats amb la ràdio des de molt jove a la comarca del Garraf, i és 

especialista en Edits i Re-works. Actualment és creador de swippers i jingles de Ràdio 

Sitges en la seva nova etapa. Fascinat per l'antic i vintage reinventa els clàssics de la 

música Funky i Disco, mesclant i masteritzant de nou peces antigues donant-los un so 

actualitzat i renovat que s'han pogut escoltar en les seves actuacions com a DJ als locals 

més prestigiosos de la comarca.   

  

Xarxes socials: 
 

Soundcloud:          https://soundcloud.com/snolla 

Instagram:              @s.nolla 

Facebook:              @snolla.music  
 
 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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8.  
 

Dijous, 5 d'agost 2021 
Dansa Subur Casino Prado 'Dones' 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

21 h (Inici espectacle) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 30 minuts (de 21 a 21:30 h) 

Estil: Espectacle de dansa 

 

Descripció:  

Quan som nens tenim molta més llibertat a l'hora d'expressar el que sentim, ja que no 

estem encara prou contaminats pels “inputs” que ens arriben de la societat. No importa 

tant ser jutjat, només sents i comuniques, en aquest cas, amb el propi cos. Però això 

canvia, i molt, quan et vas fent gran i de diferent manera segons amb el gènere amb el 

qual t'identifiquis. 

 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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9.  
 

Divendres, 6 d'agost 2021 
Roger Bernad Paretas 'Un dia' 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

21 h (Inici espectacle) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 30 minuts (de 21 a 21:30 h) 

Estil: Espectacle de dansa 

 

 

Descripció:  

El jove ballarí sitgetà, Roger Bernad Paretas, presenta 'Un dia', un treball coreogràfic 

basat en les accions que emprenem a la vida, concretament des del matí fins a l'hora 

d'anar a dormir. La diversitat d'estils de vida, d'estats d'ànim, pressions socials, deures 

i motivacions que viu cada individu agafaran formes estètiques mitjançant el moviment. 

Els diferents ritmes que componen la societat es veuran reflectits en aquest espectacle 

que reivindica que cada acció conté, en si mateixa, una mica de dansa. 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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10.  
 

Dissabte, 7 d'agost 2021 

Sara Colomino & Elena Cester 'STATUS' 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

21 h (Inici espectacle) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 30 minuts (de 21 a 21:30 h) 

Estil: Espectacle de dansa 

 

 

Descripció:  

'Status' fa referència a l'estatus social de la dona. La dona com a peça clau de 

l'estructura familiar i víctima d'aquesta mateixa. Malgrat que tots som conscients del 

paper imprescindible de la dona, tant dins com fora de casa, el seu estatus i prestigi 

social no es reconeix, fins i tot, ser dona i mare, pot ser un inconvenient. Parlem de la 

dona mare, pedra angular del nucli familiar, però ni respectada, ni reconeguda, i de la 

qual el benestar queda supeditat al dels altres membres de la família, del quotidià, i fins 

i tot del què diran. 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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11.  
 

Diumenge, 8 d'agost 2021 

Silvia Cuesta & Melissa Marín 'Dones de tots els temps' 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

21 h (Inici espectacle) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 30 minuts (de 21 a 21:30 h) 

Estil: Espectacle de dansa 

 

 

Descripció:  

'Dones de tots els temps' és una posada en escena original que retrata amb dansa a 

dues dones de diferent generació unides pel fil de la vida. Les dues van decidir deixar 

enrere passats plens de vicissituds per viure un present de llum i plenitud. Dones 

independents, femenines i autèntiques que descobreixen que la vida dóna sempre 

segones oportunitats. Dones, a la fi. 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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12.  
 

Dilluns, 9 d'agost 2021 

Cia Dansa Endins 'Mosaic' 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

21 h (Inici espectacle) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 30 minuts (de 21 a 21:30 h) 

Estil: Espectacle de dansa 

Intèrprets: Pere Camps, Eva Figueras i Helena Bech de Careda 

 

 

Descripció:  

'Mosaic' transita per diferents paisatges estètics i musicals de sinuosa i captivadora 

intensitat a través d’obres de H. Purcell, L. Einaudi, G. Verdi, V. Bellini i A. Borodin, 

atrapant a l’espectador des de l’inici fins a l’apoteòsic i vigorós final. 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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13. 

  

Dimecres, 11 d'agost 2021 

S. Nolla (DJ) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

 

Actuacíó: 90 minuts (de 20 a 21:30 h) 

Estil: Nu Disco / Disco / Funk / Disco Boogie / Soul / Soulful / Edits 

Components: 1  

Sergi Nolla (DJ) 

 

Descripció:  

S. Nolla és un DJ i Productor Musical, nascut a Barcelona l'any 1967 i apassionat de la 

música i de la ràdio amb vocació per la producció musical i disc-jockey. El seus Inicis 

van estar sempre vinculats amb la ràdio des de molt jove a la comarca del Garraf, i és 

especialista en Edits i Re-works. Actualment és creador de swippers i jingles de Ràdio 

Sitges en la seva nova etapa. Fascinat per l'antic i vintage reinventa els clàssics de la 

música Funky i Disco, mesclant i masteritzant de nou peces antigues donant-los un so 

actualitzat i renovat que s'han pogut escoltar en les seves actuacions com a DJ als locals 

més prestigiosos de la comarca.   

 

Xarxes socials: 

 

Soundcloud:          https://soundcloud.com/snolla 

Instagram:             @s.nolla 

Facebook:             @snolla.music  
 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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14. 

  

Dijous, 12 d'agost 2021 

Nuria Scarp (DJ) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 90 minuts (de 20h a 21.30h) 

Estil: House / Tech House / Techno  

Components: 1  

Núria Escarp (DJ) 

 

Descripció:  

 

Nuria Scarp, DJ internacional i nominada com a millor artista femenina als Vicious 

Awards 2016, ha punxat a esdeveniments com el Barcelona Beach Festival i en espais 

com el Palau Sant Jordi. Actualment és una de les cares habituals a l’hotel W Barcelona 

i Me Sitges. Realitza i presenta el programa Sitges Sound Machine a Ràdio Sitges. 

 

 

Xarxes socials: 

Instagram: @nuriascarp 

Twitter: @djNuriaScarp 

Web: http://www.nuriascarp.com/ 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 
L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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15. 

  

Divendres, 13 d'agost 2021 

Nuria Scarp (DJ) 

Escenari Village (Festival Jardins Terramar) 

20 h (Obertura de portes) 

20 h (Inici actuació) 

Entrada Zona Village: 5 € (no inclou accés a l’Auditori) 
 

Actuacíó: 90 minuts (de 20 a 21.30 h) 

Estil: House / Tech House / Techno  

Components: 1  

Núria Escarp (DJ) 

 

Descripció:  

 

Nuria Scarp, DJ internacional i nominada com a millor artista femenina als Vicious 

Awards 2016, ha punxat a esdeveniments com el Barcelona Beach Festival i en espais 

com el Palau Sant Jordi. Actualment és una de les cares habituals a l’hotel W Barcelona 

i Me Sitges. Realitza i presenta el programa Sitges Sound Machine a Ràdio Sitges. 

 

 

Xarxes socials: 

Instagram: @nuriascarp 

Twitter: @djNuriaScarp 

Web: http://www.nuriascarp.com/ 

 

Preus: 

Accés Village: 5 €   

Entrades disponibles a culturasitges.cat/entrades 

L’entrada Village té un preu de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 

Terramar des de les 20 h (no inclou accés a l’Auditori). 

*Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 

Village inclòs. 

https://www.culturasitges.cat/entrades
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Venda d’entrades Zona Village Festival Jardins Terramar 

(Escenari Village) 

 
Les persones posseïdores d'una entrada per al concert de l'Auditori tenen l'accés al 
Village inclòs. Per a les persones que vulguin assistir només a les actuacions del cicle 
Imprescindibles 2021 es podran adquirir entrades d'accés a la Zona Village a partir del 
dilluns 21 de juny al web de Cultura Sitges (culturasitges.cat/entrades) o el mateix dia 

de les actuacions a les taquilles del Festival .  
 
L’entrada té un preu general de 5€ i inclou l'accés a la zona Village del Festival Jardins 
Terramar des de les 20 h (però no inclou l’accés als concerts de l’Auditori). També 
s’apliquen diversos descomptes. 
 

Preus: 

General: 5,00€ 

Venda anticipada: - 15% 

Carnet Jove (fins a 25 anys): - 50% 

Carnet Blau+: - 40% 

Carnet Blau S: Gratuït 

Infants fins a 11 anys: Gratuït 

Persones que realitzen la formació “Implica’t a Sitges”: Gratuït 

 

 

https://www.culturasitges.cat/entrades

