
PALAU DE MARICEL 

Museus de Sitges

Cessió d'espais
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Història

El Palau de Maricel, situat en el centre històric
de Sitges, forma part del conjunt noucentista
arquitectònic i artístic de Maricel (1910-1918). 

El Palau va ser construït entre 1913-1915 per
l'industrial i col·leccionista d'art nord-americà
Charles Deering per allotjar les seves
col·leccions d'art. 

Actualment els seus salons i les terrasses
s'utilitzen per a activitats culturals i
institucionals, així com per a reunions,
recepcions i congressos. 



ESPAIS EMBLEMÀTICS
INTERIORS

El Saló d'Or, amb una decoració

sumptuària, és on s'oficien actes

protocol·laris, recepcions, casaments

civils oficials, concerts i sopars de

gala. És el de major capacitat oferint

100 assistents en muntatge tipus

teatre. És escenari de casaments,

sessió de fotografies, filmacions,

presentacions o sopars de gala.

El Saló Blau, amb un mobiliari i

decoració més nítids, està equipat i

preparat per a presentacions,

reunions i conferències. 



ESPAIS EMBLEMÀTICS
EXTERIORS

El Palau de Maricel compta
amb dos espais exteriors –des
d’on hi ha una esplèndida
panoràmica del Mediterrani–
les Terrasses i el Claustre,
preparats per a celebrar
aperitius, còctels o fer-hi els
coffee-break de simposis,
jornades, reunions i
esdeveniments.



El Palau de Maricel és un dels edificis

més singulars de Sitges. Integrat en el

conjunt artístic i monumental de

Maricel, també és conegut com

Maricel de Terra, per diferenciar-lo

del Museu, denominat també com

Maricel de Mar.

D’estil marcadament noucentista, les

diferents sales es distingeixen per una

decoració singular, que accentuen el

seu caràcter.



USOS

El Palau té actualment una triple funció:

d’una banda, és seu d’esdeveniments

institucionals i culturals de notable

relleu en la vida cívica i cultural de

Sitges, com concerts, conferències o

presentacions. Per una altra part,

alguns dels seus espais acullen

esdeveniments d’organitzacions i

empreses, que en lloguen el seu ús, 

així com casaments civils. I, per últim,

les sales, la terrassa i el claustre són

accessibles a les visites guiades que

Museus de Sitges organitza molts

diumenges.

El majestuós Saló d’Or és l’espai

utilitzat per Museus de Sitges per a

l’organització de diferents sessions

acadèmiques, jornades i presentacions

culturals.



Capacitats  Teatre

Saló́ d'Or 90 pax

Saló́ Blau 70 pax

Terrasses

Claustre

 Banquet

100 pax

60 pax

Còctel

120 pax

100 pax

120 pax

60 pax

90 pax90 pax

35 pax

20 pax

U



M
Mides

Saló́ d'Or 139 m2

Saló́ Blau 114 m2

Terrasses

Claustre

5,30 m

4,60 m

*

126 m2

M
2

70 m2

*



Contacte

Mònica Porta: portagm@diba.cat

Telf. +34 93 894 03 64 ext.2

Centre Cultural Miramar
Carrer Davallada, 12- 3era planta

08870 Sitges

Isabel Eroles: erolessi@diba.cat

www.museusdesitges.cat


