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Museu del Cau Ferrat 

 

Dades de contacte:   

Carrer de Fonollar s/n. 08870 Sitges 

93 894 03 64 

https://www.museusdesitges.cat/ca/museu/cau-ferrat/museu-del-cau-ferrat 

 

 

Descripció: 

L’any 1893, l'artista Santiago Rusiñol va fundar el Cau Ferrat  

com a casa-taller.   

Més endavant, l’any 1933, es va convertir en museu públic,  

conservant l’esperit artístic que li va donar el seu fundador.  

El Museu acull les col·leccions d'art antic i modern de Rusiñol,  

entre les quals hi ha pintura, forja, ceràmica, vidre, arqueologia,  

escultura i mobiliari. També hi ha bona part de l’obra de Rusiñol. 

Les activitats organitzades per Rusiñol  

amb la col·laboració d’artistes, músics i escriptors  

van convertir el Cau Ferrat en un centre destacat del Modernisme a Catalunya. 
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Quines mesures d’accessibilitat té? 

 Localitats reservades per a persones en cadira de rodes. 

 Accés amb gos guia. 

 Ascensors adaptats.  

 Lavabos adaptats. 

 Bucle magnètic. 

 Informació en Braille. 

 

Com s’hi arriba? 

Des de Barcelona 

En cotxe: Autopista C-32 fins a la sortida 30 (Sitges Centre). 

En tren: Línia R2 Sud des de l’estació de França. 

En autocar: Línia MonBus des de la ronda Universitat.  

 

Des de Lleida 

En cotxe: Carretera LL-12, autopista AP-2 i autopista C-32  

fins a la sortida 30 (Sitges Centre). 

 

Des de Tarragona 

En cotxe: Carretera N-240, autopista AP-7  

i autopista C-32 fins a la sortida 30 (Sitges Centre). 

En tren: Línia R15 o línia R16 des de l’estació de Tarragona  

i línia R2 Sud des de l’estació de Sant Vicenç de Calders. 

En autocar: Línia MonBus des de la plaça Imperial Tàrraco  

i línia Plana des de la plaça Eduard Maristany de Vilanova i la Geltrú.   

 

Des de Girona 

En cotxe: Carretera C-65, autopista AP-7,  

ronda de Dalt i autopista C-32 fins a la sortida 30 (Sitges Centre). 

 

Veure en el mapa 

https://g.page/Cau-Ferrat?share
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Fotografia de la façana del Museu del Cau Ferrat.  

 

 

Fotografia d’una de les sales del Museu del Cau Ferrat.  


