
DIUMENGE, 28 D’ABRIL
A partir de les 8.00 h. i fins a les 13:30 h., 
12è Concurs de pintura ràpida. Inscripció i 
segellat dels bastidors al Centre Social Joan 
Roig i Piera a partir de les 8.00 h. Bases del 
concurs a www.cubelles.cat. 

A partir de les 10.00 h., al carrer Major, 21a 
Trobada de Puntaires i de Patchwork amb la 
participació de puntaires d’arreu de 
Catalunya i de les entitats Labors de Cubelles 
i Puntaires Cubellenques. Hi haurà estands 
de productes artesans, llibres i trobada de 
col·leccionistes de plaques de cava. 

De les 10.00 h. a les 14.00 h., a la plaça del 
Castell, jornada de portes obertes de 
l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie 
Rivel amb activitats i tallers infantils dedicats 
a Charlie Rivel.

A partir de les 11.00 h., a la plaça del 
Castell, itinerari didàctic i visita pública del 
castell de Cubelles.

De les 11.30 h. a les 13.30 h., a la plaça del 
Castell, tallers en anglès a càrrec de Kids&Us 
Cubelles. Gaudeix de llibres i llapis que 
parlen en anglès i d’un pintacares ben 
divertit, tria el pallasso que més t’agradi. 

A les 12.00 h., davant de l’església, inici de 
la cercavila de balls blancs de l’Agrupació de 
Balls Populars pel pg. de Narcís Bardají, c. 
d’Àngel Guimerà, pl. de la Font, c. de Jacint 
Verdaguer, c. Nou, c. de Colom, pl. de Santa 
Maria, c. d’Anselm Clavé i ballada final a la 
pl. de la Vila.

DIMECRES, 1 DE MAIG
A partir de les 18.00 h., a l’església de Santa 
Maria, 15è Festival de Cant Coral Vila de 
Cubelles amb la participació de 3 corals 
convidades i les corals Cor L'Espiga i Cor 
Espig@ XXI del Cor l'Espiga de Cubelles amb 
la participació de Cubelles Happy Day grup 
de Góspel.



Del 27 de març al 12 d’abril, al Centre 
Social Joan Roig i Piera, exposició 
multidisciplinària LlibertART d’expressió de 
l’Associació Crea Cubelles (activitats 
artístiques a Cubelles). Inauguració 27 de 
març a les 19.00 h.

Dilluns 15 d'abril, a les 19.00 h., al Centre 
Social Joan Roig i Piera, inauguració de 
l'exposició fotogràfica L'estiueig a Cubelles 
(1900-1965), a càrrec d'Antoni Pineda i altres, 
i xerrada-col·loqui amb els autors del treball 
del mateix títol a l'Anuari 2018: Rafael 
Ibáñez, Teresa Niubò, Narcís Pou i Joan 
Vidal. Organitza: GEC Amics del Castell. 
Oberta del 15 al 30 d’abril. 

DISSABTE, 27 D’ABRIL
A les 12.00 h,. al Centre Social Joan Roig i 
Piera, taller i projecció del reportatge sobre 
el pubillatge, a càrrec de la Societat l’Aliança 
i l’Associació de Joves de Cubelles.

A les 17.30 h., a la pl. del Castell, 1a trobada 
de gegants i capgrossos infantils, plantada 
de gegants, capgrossos, bèsties.... A 
continuació, cercavila pels carrers del nucli 
antic encapçalada pel gegantó Llúpol 
Quintet, arribada i ballada final a la plaça del 
Centre Social Joan Roig i Piera. Fes el teu 
capgròs i participa-hi! Tots els nens i nenes 
que vulguin poden portar el seu propi 
capgròs i prendre part de la cercavila. 
Organitza El Cubell.

A les 19.00 h., a la sala d’Exposicions del 
Centre Social Joan Roig i Piera, presentació 
del llibre editat per l’Ajuntament de Cubelles 
Històries i Records. El Ferrocarril a Cubelles 
d’Antoni Pineda i Gavaldà, a càrrec del 
president del GEC Amics del Castell, Joan 
Vidal, i de l’historiador expert en el 
ferrocarril, Josep Marín Cayuela. 

A les 21.00 h., a la pl. del Centre Social Joan 
Roig i Piera, sopar a la fresca. Cal reservar 
taula i cadires a elcubell@hotmail.com o 93 
895 78 25. Servei de bar. Organitza El Cubell.

A les 22.30 h., a la pl. del Centre Social Joan 
Roig i Piera, concert de Muy Stone + 
Rumbalmins + Señoras que Pinchan. Activitat 
gratuïta. Servei de bar. Organitza El Cubell. 

DIMECRES, 24 D’ABRIL
A les 19.00 h., al Centre Social Joan Roig i 
Piera, projecció del documental Charlie Rivel 
i la seva relació amb Cubelles, produït per 
l’Ajuntament de Cubelles i editat per la 
productora SabemCom. A continuació, taula 
rodona sobre el documental en col·laboració 
amb el GEC Amics del Castell.

DIVENDRES, 26 D’ABRIL
A les 19.00 h., a la sala Sociocultural, 
lliurament de premis del 23è Concurs de 
Contes i Narració Breu Víctor Alari 2019 i 
presentació del 6è recull de contes i narració 
breu Victor Alari 2015-2018. Musicalització i 
lectura dels poemes guanyadors a càrrec del 
Grup de Teatre del Casal de Cultura. 

DISSABTE, 13 D’ABRIL
A les 20.00 h., al Pati de Ponent del Castell 
de Cubelles, concert Sons del Castell. Es 
tracta d'un espectacle poètic-musical que 
ressegueix la història del Castell de Cubelles, 
des dels seus orígens, al segle X, fins a 
l'actualitat. Acte dins de Cubelles Medieval.

DIMECRES, 17 D’ABRIL
A les 18.00 h., a la biblioteca municipal Joan 
Avinyó, l’hora del conte amb Contes que fan 
bullir el calder de la iaia Maria, a càrrec d’Eva 
González. 

DIUMENGE, 21 D’ABRIL
A les 12.15 h., a la pl. de la Vila, cantada de 
Caramelles a càrrec del Cor l’Espiga de 
Cubelles. 

DISSABTE, 20 D’ABRIL
A les 11.00 h., al c. de Sant Antoni, davant 
del núm. 31, casa del cubellenc Josep Agustí 
Bombuí, assassinat el 29 de novembre del 
1941 al camp d’extermini de Mauthausen, 
col·locació de la llamborda Stolpersteine dins 
del projecte de reconeixement a les víctimes 
del nazisme.

A les 12.00 h., al Centre Social Joan Roig i 
Piera, presentació dels llibres El abrazo del 
monstruo de Félix J. Palma presentat per 
Lolo Garcia i de Més que ràbia d' Emili Bayo 
presentat per Xavier Borrell. Organitza 
Cubelles Noir,

DIMARTS, 23 D’ABRIL
De les 11.00 h. a les 13.00 h., a la plaça de 
la Font, programa especial en directe per 
Ràdio Cubelles 
Durant tot el dia, parades de llibres i roses i 
el racó d@ls artistes de Cubelles a la plaça de 
la Font, carrer de Colom i plaça de Santa 
Maria. 


