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Descripció:
Projecte liderat per l’Ajuntament de
Sitges, que aposta per a la col·laboració
público-privada, com l’únic camí obert
per assolir el creixement i la generació
d’activitat econòmica.

d’inversió a la

Població
Sitges (Barcelona)

Ubicació:
Oportunitats i espais situats al terme
municipal Sitges.
Definició del projecte:
Sitges Investor es basa en tres grans
pilars: cultura, turisme i serveis.

Cultura:
Sitges capital cultural, compta amb
més de 100 esdeveniments culturals i
festius
de
relleu
nacional
i
internacional. Té un impacte mediàtic
molt
important
d’esdeveniments
internacionals. Gaudeix de cinc museus
que acullen algunes de les col·leccions

d’art modern i contemporànies més
importants del país. En aquest sentit, el
projecte preveu:
a. Creació d’un recinte firal que faci
possible la creixent demanda de
celebració d’esdeveniments
b. Creació de centres de formació
superior vinculats al món de la cultura,
l’art i l’esport
c. Creació d’espais polivalents per
acollir la celebració d’espais culturals
d. Recuperació d’edificis històrics de
llarga trajectòria cultural
e. Lloc d’acollida per a l’exposició
permanent de col·leccions privades /
fundacions.

Turisme:
Sitges rep més d’1 milió de visitants
anuals, més de 400 congressos i
reunions de negocis,i un total de 5.000
places hoteleres disponibles.
Oportunitats:

a. Creació de noves places hoteleres
b. Creació de nous espais d’ofertes
d’oci
c. Creació de serveis d’oferta de
lleure per als visitants.

possibilitats per a gaudir de l’oci, la
pervivència de les seves tradicions i
la més alta qualitat i excel·lència en
els seus serveis. Així, el projecte
Sitges Investor és una autèntica
oportunitat
per
implementar
projectes empresarials de futur
basats en la creativitat i la innovació
que aportin un valor afegit.

Serveis destinats a:
a. 29.000 habitants.
b. El 26% de la població és de
nacionalitat estrangera.
c. 17 platges i 3 ports esportius.

Aportació de valor:

Espai
Diferents espais a desenvolupar

Sitges és una de les principals
destinacions turístiques, tant a nivell
europeu com mundial. El municipi
és reconegut arreu per la seva oferta
global i singular. Disposa d’un
microclima amb uns 300 dies de sol
a l’any, 17 platges de fina sorra, 3
ports esportius, una intensa i
fructífera relació amb el món
cultural, l’animació de les seves nits,
una deliciosa gastronomia, una
variada oferta comercial, moltes

L’Operació: El projecte es va
presentar per primera vegada als
més de 700 empresaris que van
assistir en la darrera reunió del
Cercle d’Economia que anualment
es celebra a Sitges. Ara, es fa el
següent pas amb el certamen firal
monogràfic que reuneix el sector
immobiliari nacional i internacional
més important, el Barcelona
Meeting Point. A partir d’aquí, el
projecte inicia una tercera fase que
serà la de promoció del projecte per
tal d’assegurar el seu èxit.
El procés: El procés consisteix en la
col·laboració de l’Ajuntament de la
Vila amb la iniciativa privada per a la
gestió i el desenvolupament de les
oportunitats vinculades amb Sitges.
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