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op stap

Met Jelien Moerman op ontdekking in het Catalaanse vissersdorpje Sitges

Ontdek de parel  
van Catalonië
Met grote lanen en smalle straatjes is Sitges een charmante kleine stad op zo’n 30 kilometer buiten Barcelona. De stad wordt 
prachtig omgeven door de Middellandse Zee en de heuvels van Garraf. Bepaalde delen in het centrum van de stad zijn exclusief 
toegankelijk voor voetgangers en fietsers, wat van Sitges een perfecte locatie maakt voor een heerlijke wandeltocht. 
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Gay Pride

op stap

Op en neer de kust zijn charmante vissersdorpjes 

in de buurt van Barcelona bezweken aan het 

massatoerisme in de jaren vijftig en zestig. Sitges 

daarentegen niet. De grotere hotels liggen als 

cruiseschepen afgemeerd op een veilige afstand 

van het centrum, waar elegante drie of vier 

verdiepingen tellende herenhuizen en villa’s langs 

de straten en de esplanade liggen. Sitges heeft 

trouwens één van de hoogste vastgoedprijzen in 

Europa. Als je hier een stuk grond wilt kopen, zal 

je de strijd moeten aangaan met de voetballers 

van FC Barcelona of enkele Franse miljonairs.

Een mengelmoes van authentiek en 
internationaal

De infrastructuur van de stad is zeer toeristisch 

georiënteerd. In de afgelopen jaren zijn de 

traditionele economische activiteiten voornamelijk 

verdwenen, waardoor de toeristische markt van 

de regio prioriteit heeft gekregen. Naast het 

toerisme is een deel van de economie echter 

nog steeds gebaseerd op de visserij, vanwege de 

geografische ligging. De euro’s, ponden en dollars 

zijn al decennialang een essentieel onderdeel van 

de economie in Sitges en van het merk Sitges 

zelf: een mix van hedonistische, flamboyante 

en vriendelijke inwoners. In goede en slechte 

tijden heeft Sitges altijd geld weten binnen te 

brengen. De huizen, salons en terrassen zijn een 

mengelmoes van middeleeuwse heilige kunst, 

Andalusische fonteinen en keramiek, Gaudí-

achtige versiering met een beetje Chinoiserie 

eraan toegevoegd. Rijke Amerikanen hebben 

het nog steeds naar hun zin in Sitges, net als 

rijke Britten, welgestelde Zweden en Fransen. 

De Russen hebben hun stempel er nog niet op 

gedrukt, maar dit is slechts een kwestie van tijd. 

Een beetje Cuba in Sitges

Mensen komen naar Sitges voor de stranden 

en de sfeer, want wat betreft de toeristische 

bezienswaardigheden is er niet zo heel veel te 

zien. Het meest populaire is het Bacardí-huis. 

Facundo Bacardí Massó was een inwoner van 

Sitges die in de jaren 1830 besloot om zijn 

geluk te beproeven in Cuba. Na verschillende 

faillissementen sloeg hij een winnende formule 

aan met het rummerk dat nu zijn naam draagt op 

meer dan 200 miljoen flessen over de hele wereld. 

Uiteindelijk werd er jaren later in Sitges het Casa 

Bacardí opgericht, een museum dat je meeneemt 

in de geschiedenis en het productieproces van dit 

iconische drankje. Naast het Bacardí-huis, kan je 

ook nog een bezoek brengen aan het Cau Ferrat 

en het Maricel museum, beiden gelegen op een 

prachtige locatie langs de zee.

De meeste mensen komen dus naar Sitges 

omwille van de stranden. De stad telt er in totaal 

17! Het zand en het zeewater zijn schoner dan 

die van Barcelona, waardoor de stranden ook 

populair zijn onder de Catalanen. Elk strand in 

Sitges is anders en heeft z’n eigen vorm, grootte, 

sfeer en publiek. Platja is eigenlijk het Catalaanse 

woord voor strand, terwijl we allemaal wel het 

Spaanse woord playa kennen. De meest bezochte 

stranden bij het centrum van Sitges zijn Platja 

Sant Sebastia, Platja de la Fragata en Platja de la 

Ribera. Ideaal voor een dagje ontspanning!

Een spektakel van hedonisme en kleuren

Door de jaren heen zijn er in Sitges veel 

evenementen ontstaan die mensen van over de 

hele wereld aantrekken. De meest bekende zijn 

het Sitges Film Festival, een Catalaans filmfestival 

dat in 1967 werd opgericht, en carnaval, dat 

door de week meer dan 250.000 mensen 

aantrekt. Sinds 2006 wordt in Sitges ook de Gay 

Pride georganiseerd om de leden van de holebi-

gemeenschap een hart onder de riem te steken. 

Een van de meest hartverwarmende aspecten aan 

Sitges’ holebigemeenschap is hoe open die is. De 

bars liggen niet verborgen in afgelegen straatjes, 

integendeel, ze nemen een groot deel van het 

centrum van de stad in beslag. Sitges’ reputatie 

als holebistad is goed gevestigd in Spanje en 

daarbuiten. De lokale bevolking is er zeer gastvrij. 

De trieste waarheid is dat er maar weinig plaatsen 

in de wereld zijn waar homoseksuele mensen zich 

volledig comfortabel en vrij voelen, maar in Sitges 

kan dit dus zonder enige moeite.

Bijna elk weekend staat er wel een evenement op 

de planning in Sitges, of het nu een tentoonstelling, 

parade of festival is. Dit maakt van Sitges een 

unieke stad die liever geen gebruik maakt van 

het woord ‘verveling’. Maar voor wie liever rust 

heeft, kan die zeker opzoeken aan de prachtige 

stranden. Deze contrasten die verbonden zijn met 

de charme van de lokale bevolking hebben het 

bijzonder gemaakt: de bergen van Garraf in de 

achtergrond, de zee, de rustige pleintjes in de 

stad en de straten vol “fiesta”.

Nog enkele handige tips

Er zijn verschillende mogelijkheden om vanuit 

Barcelona naar Sitges te reizen. Met de trein kan 

dat vanuit de 3 belangrijkste treinstations: Estacio 

de Franca, Passeig de Gracia of Estacio de Sants. 

Elke 15 minuten vertrekt er een trein richting 

Sitges en de rit duurt ongeveer 45 minuten. De 

treinen zijn in Spanje ook wel een stuk goedkoper 

dan in België. Voor iets meer dan 8 euro heb je een 

retourticket (ida y vuelta in het Spaans of anada 
i tornada in het Catalaans) naar Sitges en terug. 

Daarnaast kan je ook een auto huren in Barcelona 

en een prachtige road trip maken. Met de auto heb 

je twee opties, de snelweg of de panoramische 

route. Die laatste leidt je via kronkelende wegen, 

met spectaculaire kliffen en een prachtig uitzicht 

over de kustlijn van de Costa Brava, naar Sitges. 

Heb je toch een beetje last van autoziekte of 

minder tijd, dan kan je beter kiezen voor de C-32, 

de rechtstreekse route richting Sitges. De stad is 

een echte aanrader voor wie Barcelona al vaker 

heeft bezocht of voor wie gewoon graag de parel 

van Catalonië wil ontdekken!

J. Moerman

Bacardí-huis �>


