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Fundació Privada Cultural Port d’Aiguadolç – Sitges. 
 
 
 

Des de sempre, els ports esportius han estat considerats el lloc adient per a la 
pràctica dels esports nàutics i, en el cas del Port d’Aiguadolç, també com un bon 
punt de trobada per gaudir de la millor gastronomia i de les seves terrasses que 
voregen la mar. Però al Port faltava quelcom més, faltava el vessant cultural. Aquesta 
cultura de la qual Sitges ha estat sempre capdavantera i que, per tant, no podia faltar 
en l’entorn màgic del seu port esportiu. 

 
És per això que l’any 2005, per iniciativa de la concessionària del port, Port d’ 
Aiguadolç-Sitges, S.A. i en qualitat de Fundadora, es va crear la Fundació Privada 
Cultural Port d’Aiguadolç - Sitges. Una proposta d’integració social i cultural que, 
a través de la música, la pintura, la literatura i l’art en general, donés cabuda a 
consagrats artistes nacionals i internacionals, al costat de joves talents, tots ells 
difonent el patrimoni artístic, especialment de l’àmbit català i espanyol. 

 
Des de la Fundació creiem que la cultura i la música són la base d’una societat 
desenvolupada i respectuosa, a més de constituir un important motor de creixement 
personal, emocional i intel·lectual. És per això, que considerem fonamental el 
coneixement i apropament a la música i la cultura en general. 

 
És per això que des que va néixer, la Fundació ha desenvolupat una tasca social i 
cultural d’inestimable valor per a un ampli col·lectiu de persones. Incloent, com no 
podia ser d’una altra manera, a homes, dones i nens amb algun tipus de discapacitat 
o amb risc d’exclusió social. 

 
Un exemple d’aquesta implicació és el “Projecte Integra” que la Fundació va crear 
amb l’ajuda de l’Obra Social “la Caixa” amb l’objectiu de treballar perquè la cultura 
sigui un bé accessible a totes les persones, fent especial èmfasi en aquests grups 
més desfavorits. Un projecte social que va incrementar el valor pedagògic de la 
Fundació i en el que van col·laborar altres col·lectius com l’ONCE, Fundació Ave 
María de Sitges, Associacions de dones La Frontisa, Dones de Enllaç, Amputats 
Sant Jordi, AFANOC (Associació de nens amb càncer), Fundació Infància i Família 
i l’Escola de Vela Adaptada del Port de Sitges-Aiguadolç. 
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Perquè l’oci i la cultura és un element vital de l’ésser humà. Suposa una experiència 
lúdica i social, i implica una dimensió plural i pública, bàsica per a la total integració 
social d’aquests col·lectius. 

 
Al llarg dels seus 15 anys de vida, la Fundació Cultural Port d’Aiguadolç - Sitges ha 
portat a terme nombrosos esdeveniments culturals i socials tant al poble de Sitges 
com a dintre de les instal·lacions del Port, per gent d’arreu. 

 
 

 
El Festival Internacional de Música “Concerts de Mitjanit”. 

 
Els millors artistes nacionals i internacionals han passat pel nostre Festival de música 
clàssica i contemporània amb propostes de gran prestigi cultural i per a tots els 
públics. Més de 90 concerts per a on han passat 224 intèrprets nacionals i 
internacionals. Noms consagrats com el de la millor soprano del món Eva Marton o 
els millors pianistes del planeta com Katia i Marielle Labèque, Andrei Gavrilov, 
Nikolaï Lugansky, Boris Berman, Alexei Volodin i Joaquín Achucarro. El violinista Ara 
Malikian, la violoncel·listes Sol Gabetta o cantants com Silvia Pérez Cruz, Maite 
Martín o The Swingle Singers van completar uns concerts que van omplir els estius 
de Sitges de música i prestigi. 

 
Un altre públic pel qual va treballar Concerts de Mitjanit al llarg de tota la seva història 
són els infants. Apropant la música clàssica a l'edat infantil, es va dur a terme el 
projecte “Petits Sons” desenvolupat en col·laboració amb el Servei Educatiu de 
L'Auditori de Barcelona, un dels centres pioners en aquest tipus de programació en 
Espanya i Europa. Petits Sons, va contribuir de manera proactiva, al 
desenvolupament de la sensibilitat musical i cultural de nens i joves. 

 
Al llarg dels seus 10 anys de vida, Concerts de Mitjanit va dur a terme la majoria dels 
seus concerts en les instal·lacions del Palau Maricel de Sitges en col·laboració amb 
El Consorci del Patrimoni de Sitges, organisme de la Diputació de Barcelona i de 
l'Ajuntament de Sitges que gestiona els Museus de Sitges, realitzant també concerts 
a diverses sales de Sitges i dins de les instal·lacions del Port Esportiu. 

 
Seguint amb la nostra vocació de divulgar la música clàssica i apropar-la a la gent, 
des de fa 4 anys, la Fundació col·labora amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
oferint un espai pel projecte “Liceu a la fresca”, que consisteix en la retransmissió, 
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a través d’una pantalla gegant i en fals directe, de l’última òpera de la temporada que 
es representa al Liceu. 

 
Els Festivals de Música SitgesGreenSound van ser uns concerts gratuïts creats 
en 2011 amb l’objectiu de donar veu a tots aquells artistes “amateurs” que encara no 
havien participat professionalment en els circuits comercials. Blues, Bossanova, 
Country, Dixie, Folk, Jazz, Salsa, Soul, Pop, Swing són alguns dels estils musicals 
que es van poder escoltar al recinte GreenSound del Port al llarg de 47 concerts per 
a on van passar més de 250 artistes amateurs. Entre ells la jove Sitges Big Band 
sorgida de l'Escola Municipal Montserrat Almirall de Sitges. 

 
Poc després es va crear el Festival Port de Sitges a on es van incloure altres tipus 
de concerts ja no només per cantants amateurs, sinó per tributs i covers, que encara 
es celebren cada estiu durant els mesos de juliol i agost amb un total de 61 concerts 
i 323 artistes, entre els que no pot faltar el talent local. 

 
La Fundació ha treballat molt en l’àmbit de la música, però també ho ha fet en altres 
disciplines artístiques com ara el cine, la narrativa o la pintura. 

 
En el cas del cine el Port ha estat i és l’encarregat de dur a terme la gala inaugural 
del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, un dels Festivals 
més importants ja no només de Sitges, sinó també de Catalunya. La Fundació 
Privada Cultural Port de Sitges-Aiguadolç es qui dur a terme l’organització d’aquest 
important esdeveniment des del 2012, omplint de “glamour” les nits del Port i rebent 
a grans figures del món del cine i l’art. Un gran esdeveniment social molt arrelat a 
Sitges. 

 
Gràcies a aquesta col·laboració amb el Sitges Film Festival, la Fundació des del 
2013 realitza els “Curts de cinema a la fresca”. Un espai únic a dintre el Port on 
tothom pot accedir i gaudir de forma gratuïta dels curts fantàstics que es projecten al 
llarg de dues hores. 

 
Des de fa dos anys la Fundació també organitza el Festival d'Art Urbà a on es 
convida a diferents artistes, nacionals i internacionals, a transformar els nostres murs 
de formigó en autèntiques obres d'art. L'objectiu és construir el museu d'art urbà més 
gran que existeix en un port. Un passeig de 200 metres de longitud amb murs de 
tres metres d'alçada ple de color, amb dedicatòries a Sitges, el mar i reivindicacions 
socials com el canvi climàtic i la cura pel medi ambient. Un museu obert a tothom. 
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El Concurs de Narracions Breus també es va sumar a la llista d’esdeveniments 
culturals que organitzava la Fundació. Un concurs que va començar fa més de vint 
anys a on cada any s’entregava un premi al guanyador més un accèssit al segon i a 
on després, es recollien les millors narracions de tots els participants per editar un 
llibre recopilatori i gratuït. Un llibre de contes sobre el mar, el Port i Sitges. 

 
Tenint en compte el lligam de la nostra vila amb l'Art i especialment amb la pintura, 
des de la Fundació no podíem deixar passar el moment de realitzar El Certamen de 
Pintura del Port de Sitges, concurs que es va dur a terme entre els anys 2003 - 
2007. Era un concurs tant per a participants nacionals com internacionals, amb 
temàtica del Mar, tècnica lliure i unes mides de 65x54 cm com a màxim. Cada any 
un jurat format per Historiadors de l'Art i artistes Sitgetans entregaven un premi al 
guanyador i una menció honorifica per els mes destacats. 

 
El Marina Day, és el dia dels Ports Esportius. Un dia especial que es celebra des 
del 2015 a tots els ports esportius de Catalunya. En el cas del Port de Sitges és la 
Fundació la que organitza i dirigeix una sèrie d’activitats lúdiques i esportives per a 
totes les famílies amb la intenció de donar a conèixer el Port de Sitges, apropar-lo 
encara més a la ciutat i esborrar la imatge que encara alguns tenen que els ports 
esportius son lloc elitistes i tancats a la gent. Durant el Marina Day es pot gaudir de 
sortides en Vaixell, activitats infantils, tallers, conferències i sensibilitzacions medi 
ambientals, tot un seguit d'activitats que compten amb el suport del Centre 
d'Estudis del Mar de Sitges, organisme de la Diputació de Barcelona o del 
Festival Sitges Reciclart, festival de reciclatge i art responsable. 

 
La Festa de la Mare de Déu del Carme. La patrona dels mariners. Una festa 
important i molt arrelada al Port, on la Confraria de Pescadors “Sant Elm” 
conjuntament amb la Fundació, traslladen la imatge de la Mare de Déu del Carme 
des de l’església de la Vinyet de Sitges fins al Port de Sitges-Aiguadolç, per fer una 
ofrena floral al mar a tots els traspassats aquell any. Després, a la tornada, es canten 
havaneres i es fa el tradicional “Cremat de Rom”. 

 
La Fundació també ha començat el projecte de la Biblioteca del Mar. Un moviment 
que pretén donar una segona vida als llibres que no tenen cabuda a les cases, 
biblioteques, col·legis, etc.. D’aquesta manera la Fundació ofereix un espai a on 
salvaguardar la cultura i a on tothom pot apropar-se, llegir, i fins i tot emportar-se en 
préstec els llibres que vulgui. 

La Fundació també participa en la divulgació de les tradicions i cultures catalanes i 
sitgetanes a través de la implicació en les seves festes més importants com el 
Corpus, a on el Port es guarneix de clavells i col·labora amb una catifa floral a la Vila de 
Sitges. Des del 1986, col·laborem amb El Ral·li Barcelona-Sitges, a on el Port s’erigeix 
des de fa molts anys com el punt de trobada i reagrupament dels cotxes 
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Corpus, a on el Port es guarneix de clavells i col·labora amb una catifa floral a la Vila 
de Sitges. Des del 1986, col·laborem amb El Ral·li Barcelona-Sitges, a on el Port 
s’erigeix des de fa molts anys com el punt de trobada i reagrupament dels cotxes 
clàssics; organitza un vermut per tots els participants i es fa l’acte d’entrega d’un clavell 
a les senyores participants al event. 
 
Les Visites Culturals al Port de Sitges, on treballem de la mà de l'Escola de Vela 
Adaptada i la Confraria Sant Elm. Aquestes visites les realitzen escoles, tant de Sitges 
com de tota la Comarca de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona per 
donar difusió des de les Arts de Pesca fins a l'entorn marí del port i dels seus vaixells. 
 
Seguint amb la nostra vocació cultural, la Fundació està al dia de l'agenda de 
tradicions, així doncs celebrem les dates més assenyades del calendari català: El dia 
de Sant Jordi; la Castanyada; l'encesa de llums de Nadal al Port a on s'il·lumina tota 
la Torre de dalt a baix i l’arbre; el concert de Nadal i l'arribada dels Reis d'Orient per 
mar, actes oberts a tothom, però en especial a la canalla que gaudeix de ple 
d’aquestes trobades. 
 
La Fundació Privada Cultural Port d‘Aiguadolç – Sitges, continua i continuarà treballant 
cada dia per oferir més activitats i esdeveniments culturals i d’oci per afegir a la seva 
llarga trajectòria al llarg d’aquests últims 15 anys. 
 
 

La despesa suportada comprèn com a principal concepte les aportacions 
realitzades per part de la concessionària, però també altres accions com ara la 
cessió d’un local, serveis i ajuts per part del personal portuari, disposició de 
magatzems, ocupació d’espais, consums de subministraments, consum d’altres 
consumibles, targetes d’accés al recinte, etcètera. 

 

 

Menció especial i a destacar que la FUNDACIO PRIVADA CULTURAL PORT 
D’AIGUADOLÇ – SITGES, va estar guardonada per la ADEG, Associació 
d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb el PREMI ADEG 2008 
– en l’àmbit de les Relacions Públiques, per la seva labor en el tracte amb les 
persones i entitats que treballen amb discapacitats i el foment de la cultura en el seu 
àmbit tant sensible. 
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