
Durant tota la fira
Tallers gratuïts infantils de manualitats a la plaça del Centre Social Joan Roig i Piera 
(CSIDE), a càrrec de l'Associació de Joves de Cubelles i Societat recreativa i cultural 
l'Aliança de Cubelles, on nenes i nens, però també tota la família, podran dibuixar i 
omplir les cartolines per abillar els arbres de nadal.

Nadal Negre a càrrec de Cubelles Noir. 

Taller de cuina gratuït i pinta cares a càrrec de Kids & Us Cubelles a la plaça del CSIDE.

Exposició del Pessebre monumental elaborat pel Trobador al Centre Social al 
c/ Joan Roig i Piera.

Photocall amb el Pare Noël a la plaça del CSIDE a càrrec de l'Associació de Joves de 
Cubelles i Societat Recreativa i Cultural L'Aliança de Cubelles. També es podran 
deixar les cartes dels nens/nenes adreçades al Pare Noël en una bústia situada al seu 
costat.

Photocall de Nadal a la plaça del Castell. 

Caga Tió gegant itinerant, amb la col·laboració de l'Associació de Joves de Cubelles.

Visites guiades al Castell de Cubelles a través d'ARC Gestió Cultural i a visita a 
l'Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel.

Inflables i atraccions a tot el nucli antic a un preu assequible.

Fira solidària 
5a. Campanya de recollida de joguines "Birres per joguines". Per agrair la teva
col·laboració per aportar una joguina en bon estat, l'Associació Cubelles Som Tots i 
Amar amb la col·laboració de comerços, associacions... et convida a una birra o un 
refresc. Estaran a la Plaça de la Font dissabte i diumenge. Aquestes joguines s'entregaran 
a famílies, escoles, llars d'infants i ludoteques del poble. Recollida també de productes 
d'higiene i d'alimentació infantil.

Recollida de donatius i venda d'articles per obtenir recursos econòmics per a la 
investigació contra el càncer infantil per a l'Hospital Sant Joan de Déu, al carrer 
Major, dissabte i diumenge, a càrrec de l'Associació Polseres Candelas.



Divendres 14 de desembre
17.30 h. Obertura de la Fira de Nadal 2018.
19.30 h. Cercavila musical de nadales Grallers Dinapontus.
 

Dissabte 15 de desembre
10.00 h. a 13.30 h. visites guiades a l'Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel. 
11.00 h. a 14.00 h. visites guiades al Castell de Cubelles a través d'ARC Gestió 
Cultural, cada hora en punt s'iniciarà una visita. 
11.30 h. Cercavila musical tradicional a càrrec del Rodasons tocaran melodies tradicionals.
11.30 h. A la sala d’actes del Centre Social presentació del llibre 'Diví' de Oriol Canals 
Vaquer. Nadal Negre by Cubelles Noir. 
12.00 h. A la Plaça de la Vila inauguració de la Fira a càrrec de les autoritats municipals.
12.30 h. Lliurament dels Tió Nadons 2018 a l’Oficina Municipal de Turisme. 
12.30 h. Cercavila animat de personatges de Disney. 
12.30 h. A la sala d’actes del Centre Social (CSIDE) presentació del llibre 'Magret i els 
anarquistes’ de Francesc Puigpelat amb Charo González. Nadal Negre by Cubelles Noir. 
12.00 h. a 14.00 h. Taller de cuina Little Chef a càrrec de l'escola d'anglès de Cubelles 
Kids & Us Cubelles, ubicats durant la fira, a la Plaça del CSIDE. Nens i nenes a partir de 3 
anys. Cuina practicant anglès. Places limitades.
13.00 h. Als Safareigs Municipals representació teatral “El petit món del safareig” a 
càrrec del Grup de Teatre Casal de Cultura de Cubelles sota la direcció de Mònica Muntané.
13.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec del Rodasons tocaran melodies tradicionals. 
13:30 h. A la sala d’actes del Centre Social signatures de llibres i vermut (gentilesa del 
Celler del Porró). Nadal Negre by Cubelles Noir. 
17.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec del Rodasons tocaran melodies tradicionals.
17.00 h. a 18.30 h. a la plaça del CSIDE exhibició de ball i masterclass de Zumba a 
càrrec de l'escola Fame de Cubelles.
17.00 h. a 20.00 h. a la plaça del CSIDE, taller de consum Per un Nadal més sostenible, 
obert a totes les famílies, on s’organitzaran activitats relacionades amb el consum 
responsables en aquestes dates a càrrec de l'Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor (OMIC).
18.00 h. Cercavila animat de personatges de Disney. 
19.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec del Rodasons tocaran melodies tradicionals.
20.00 h. Cercavila animat de personatges de Disney. 
21.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec del Rodasons tocaran melodies tradicionals.
22.00 h. a la plaça del CSIDE concert de Nadal, de músiques d’arrel amb el Grup 
Ballaveu, que interpretarà nadales participatives.

Diumenge 16 de desembre
11.00 h. a 14.00 h. visites guiades al Castell de Cubelles a través d'ARC Gestió 
Cultural, cada hora en punt s'iniciarà una visita. 
11.00 h. a 12.00 h. a la plaça del CSIDE exhibició i màster class de swing a càrrec dels 
Swingnàtics de Cubelles. 
11.00 h. a 14.00 h. a la plaça del CSIDE, taller de consum Per un Nadal més sostenible, 
obert a totes les famílies, on s’organitzaran activitats relacionades amb el consum 
responsables en aquestes dates a càrrec de l'Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor (OMIC).
11.30 h. Cercavila animat de personatges de Disney. 
12.00 h. Cantada de nadales a la sortida de missa de l’església de Santa Maria de 
Cubelles a càrrec del COR L’ESPIGA 21. 
12.30 h. a 14.00 h. a la plaça del CSIDE actuacions de ball i coreografies a càrrec 
d’Eva films, Escola de Dansa, de Cubelles. 
12.00 h. a 14.00 h. Participa en el pinta cares a càrrec de l'escola d'anglès Kids & Us 
Cubelles a la Plaça del CSIDE. Vine, maquilla't i gaudeix de la màgia del Nadal.
17.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec dels Els nois del Rostoll amenitzaran la 
fira amb melodies tradicionals. 
18.00 h. a 19.00 h. a la plaça del CSIDE exhibició del grup de ball Sentir Flamenco de 
Vilanova i la Geltrú. 
18.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec dels Els nois del Rostoll amenitzaran la 
fira amb melodies tradicionals. 
18.00 h. a 20.00 h. a l’església de Santa Maria de Cubelles, concert solidari de nadal a 
càrrec del Cor l’Espiga de Cubelles, Cor l’Espiga 21, acompanyats per la Coral Tardo 
de la Floresta de Sant Cugat. Els donatius recollits s’aportaran a La Marató 2018 de TV3 
per a la investigació de la lluita contra el càncer. 
19.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec dels Els nois del Rostoll amenitzaran la 
fira amb melodies tradicionals.  
20.00 h. sorteig d'una cistella de Nadal entre els visitants a la Fira de Nadal que omplin 
la butlleta del sorteig a la carpa de l'Ajuntament de Cubelles, situada al principi del 
carrer de Joan Roig i Piera. 
20.30 h. a la carpa de l'Ajuntament de Cubelles, sorteig de 16 sopars per a dues 
persones corresponent a la Jornades Gastronòmiques i Mostra de Tapes patrocinades 
per Moritz. 
21.00 h. Cercavila musical tradicional a càrrec dels Els nois del Rostoll amenitzaran la 
fira amb melodies tradicionals. 


