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Situada al sud de la comarca del Garraf, Cubelles és 
una típica vila costanera, oberta a la mar Mediterrània. 
Amb una superfície de 13,36 km2 i una altitud de 12m, 
té al voltant de 14.700 habitants, Cubelles ofereix 
dos ambients ben agradables: el mar i la muntanya. 
L’harmonia del blau del mar i el verd de la muntanya 
fa de Cubelles un conjunt acollidor per passar-hi les 
vacances.
Cubelles és un poble tranquil, amb edificacions de 
poca alçada, cases unifamiliars i un atractiu nucli an-
tic. Cubelles està agermanada amb Arles de Tec (Vall-
espir, Catalunya Nord).

Cubelles
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El Fortí
El fortí de la Mota de Sant Pere correspon a l’em-
plaçament d’un punt de recolzament a Cubelles 
situat molt a prop de l’antiga caserna dels carabin-
ers. Fou construït a causa de la Guerra Civil (1936-
1939), aproximadament al 1937. Tot i que ara no 
s’aprecia, el fortí vorejava el petit cim de la Mota de 
Sant Pere. Es composa d’un observatori, dos nius 
de metralladora, dos dependències sanitàries (la-
trines) i dos dipòsits d’aigua, amb un camí de co-
municació i una trinxera activa per un accés ràpid 
en cas d’atac. Tota la construcció està feta amb 
formigó armat. La trinxera, totalment coberta, té un 
petit esglaó lateral.

El fortí s’assenta sobre restes d’època ibèrica i de 
l’edat mitjana, quan s’hi establí el Priorat de Sant 
Pere. Als anys 60 del segle XX sobre el fortí s’hi con-
struí un xalet particular. Actualment és de propietat 
municipal i s’hi poden concertar visites. Aquest punt 
forma part de la Ruta de Defensa de la Costa senalit-
zat pel Memorial Democràtic.

Localitzacions de la ruta: 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4048987
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Búnquer d’artilleria
Búnquer existent a la desembocadura, planificat per 
a contenir dues metralladores. Aquesta obra defen-
siva estratègica se situa a la platja de la Mota de Sant 
Pere i presenta un cos central flanquejat per dos nius 
de metralladora. Construït amb formigó armat, la 
seva forma el dota d’un gran potencial estratègic per  
radi d’acció molt ampli, ja que podia controlar tot el 
sector on estava instal·lat. Malauradament, avui es 
troba parcialment enfonsat cosa que fa impossible 
la visita al seu interior. Aquest punt forma part de la 
Ruta de Defensa de la Costa senyalitzat pel Memorial 
Democràtic.
 
Localitzacions de la ruta: 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4048987
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Espai natural 
desembocadura 
Riu Foix
La recuperació dels espais humits de la desembo-
cadura del riu Foix ha convertit aquesta zona en 
una de les de major atractiu del municipi. El riu Foix 
–que des de la construcció del pantà del Foix està 
sec la major part de l’any- és un altre dels elements 
emblemàtics de la població.
A la desembocadura del Foix, a més de poder pas-
sar un dia enmig de la natura, es pot observar el 
comportament de les aus autòctones d’aquesta 
zona o gaudir de les àrees de pícnic.
L’espai també està adreçat a les escoles, que poden 
visitar i estudiar l’ecosistema d’un riu mediterrani 
com és el del Foix.

La seva desembocadura està separada del mar 
per una barrera de sorra acumulada pels corrents 
marítims i els dipòsits pluvials, formant llacunes 
d’aigua dolça al seu interior. L’espai natural del 
delta del Foix manté el braç de sortida a la mar 
que es va formar arran de les riuades de 1994, a 
la qual s’ha afegit un segon braç deixant una illa 
al mig, connectada amb la zona d’esbarjo a través 
d’unes passarel·les de fusta. Una altra passarel·la 
de fusta sobre un dels braços del riu serveix de 
punt d’observatori del desenvolupament natural de 
la desembocadura del Foix.
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Oficina Turisme 
platja
El Punt d’Atenció Turística és un dels punts d’informació 
i atenció turística al municipi de Cubelles. Aquest punt 
està ubicat a la platja Llarga i està obert durant els 
mesos d’estiu complementant el servei que ofereix 
l’Oficina Municipal de Turisme de Cubelles. Oberta els 
mesos de juliol i agost, de dimarts a dissabte de 10:30 
a 14:00 h i de 17:30 a 20:30 h. Diumenges i festius de 
10:00 a 15:00 h.
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Monument Josep 
Andreu i Lasserre 
Charlie Rivel
(1980). Escultura de Guillermo Marín inaugurada 
durant la Festa Major de 1980. Amb la frase de 
Charlie Rivel : “I si pogués, tornaria a néixer a 
Cubelles”.
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(1977). Escultura de Pedro Llorente Benítez. Cubelles 
es va sumar als actes d’homenatge del primer cente-
nari del naixement de Pau Casals.

Monument 
Pau Casals 
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Casa Estapé
(1943). Aquest edifici el va fer construir el 
Dr. Francesc Estapé Pañella el 1943. És un dels edi-
ficis més representatius de l’arquitectura noucentista 
dels anys 40.
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Castell de Cubelles
El castell de Cubelles és documentat l'any 1041. 
Fou construït sobre les restes d’una antiga vil·la 
romana. Des del segle XI  s’hi van fer diverses re-
formes, la principal de les quals fou feta entre 1674 
i 1676. Aquesta reforma va remodelar molt a fons la 
fortificació originària, ampliant-la i convertint-la en 
un palauet civil de planta rectangular i tres pisos. 
 A la planta baixa restaurada en part hi ha instal·lada 
l’Oficina Municipal de Turisme i una exposició del lle-
gat del pallasso català Josep Andreu i Lasserre més 
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conegut com Charlie Rivel, que va néixer i morir en 
aquesta vila. Fou adquirit per l’Ajuntament el 1989 i 
des d’aleshores està en procés de restauració.
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Oficina de Turisme 
i Exposició 
Permanent Pallasso 
Charlie Rivel
Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel. 
Col·lecció personal de Josep Andreu i Lasserre, 
Charlie Rivel (1896-1983), el pallasso català més 
popular i universal. Va fer riure i plorar generacions 
d’amants del circ amb el seu cèlebre udol, i només li 
calien una guitarra, una cadira i el seu talent.
En l’exposició es poden veure els peculiars ves-
tuaris del popular pallasso, els premis, imatges 
d’actuacions... Charlie Rivel, l’home que una vega-
da va dir que el millor tresor que conservava era el 
somriure dels infants del món sencer. 

OFICINA DE TURISME. 
L’horari d’atenció al públic és: 

HORARI HIVERN: De dilluns a dissabte de 10 
a 14h, dijous de 17 a 19h i dissabtes de 10 a 14h. 
Diumenge i festius – Tancat. 
HORARI ESTIU: De dilluns a divendres de 9:30 
a 14:30 h i dissabtes de 10:00 a 14:00 h. 
Diumenge i festius - Tancat.
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La primera notícia de l’hostal és del 1537. Formava 
part de les dependències del Castell de Cubelles i va 
funcionar com a hostal fins a principis del s. XIX. Al 
1883 va néixer del Dr. Estapé, fill predilecte de la Vila. 
Actualment és de propietat particular. 

Antic hostal 
del castell
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Font del Lleó 
i Font 
amb abeurador
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L’americano Joan Pedro i Roig, fill predilecte de la Vila, 
va portar l’aigua potable a Cubelles el 1880 i construí 
les dues fonts públiques que hi ha ubicades al carrer 
Major i al carrer Sant Antoni. Va donar l’aigua, les fonts 
i els safareigs als vilatans el 1882. 
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La Casa consistorial ja existia el 1655. Al 1792 es va 
bastir un nou edifici a l’actual emplaçament. L’actual 
edifici és de 1959 amb una ampliació de 1982 que es 
va fer seguint l’estil de la primera construcció. 

Edifici de 
l’Ajuntament de 
Cubelles
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Casa natal del 
pallasso Charlie 
Rivel
La mare de Josep Andreu Laserre, conegut com a 
Charlie Rivel, va donar llum el 23 d’abril de 1896 a 
les golfes de la casa. Al 1994 s’hi va instal·lar una 
placa commemorativa.  
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Rellotge de sol 
de Cal Capdet 
fet el 1857
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Casa natal Joan 
Pedro i Roig
L’americano Joan Pedro i Roig va esdevenir fill predi-
lecte de Cubelles pels molts beneficis que va donar 
al poble. Donà 9 plomes d’aigua amb les seves 
instal·lacions, dues fonts públiques i els safareigs 
municipals; pagà la instal·lació de 32 llums de petroli 
per carrers i places de Cubelles i millorà l’edifici de la 
parròquia amb un nou rosetó i finestres a les façanes 
laterals, un mosaic, restaurà la trona i pagà un  monu-
ment per Setmana Santa. Per tot això, l’Ajuntament el 
nomenà fill predilecte de Cubelles.
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Edifici safareigs 
municipals
Donat al poble de Cubelles per l’americano Joan 
Pedro i Roig el 1882, tot i que a la façana hi consta 
la seva reparació per Llorenç Pedro el 1858. En un 
principi, els safareigs no tenien cobertes i les dones 
havien de rentar la roba fes sol, vent, plogués o fes 
fred, sense recer. El 1931 es van construir les cobertes, 
amb espai suficient per estendre-hi la roba. 
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(1737), el campanar data del 1765. L’edifici probable-
ment ja existia al s.XIII, tot i que no se’n conserva cap 
vestigi. L’església és de planta rectangular amb tres 
naus dividides en trams marcats pels contraforts ex-
teriors. La façana imita un encoixinat de pedra. Joan 
Pedro i Roig va fer instal·lar els vitralls i el rosetó, així 
com una bona part del paviment

Església 
Santa Maria
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Monument 11 de 
Setembre
(2002) Escultura d’Anselm Cabús i Torra titulada “El 
geni i la força bruta”. El sentiment del poble català no 
es pot oprimir, com durant l’11 de setembre de 1714, 
on la força no va poder acabar amb el geni i l’esperit 
català. 
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Cooperativa 
La Salvadora
La primera cooperativa de consum de Cubelles fou 
impulsada pel Círcol Cubellenc i fundada el 1913 
amb l’objectiu de la compravenda, fabricació o 
transformació de tota classe d’articles de consum 
i la implantació de l’auxili social i el préstec entre 
associats. S’establí en aquest edifici el 1917 i hi ro-
mangué fins la seva dissolució, el 1939. Als anys 
50 i 60 fou una fàbrica tèxtil propietat de Llorenç 
Aviñó. Al 1983 fou expropiada per l’ajuntament i es 
transformà en l’actual Casal de Cultura. 
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Local del Círcol 
Cubellenc
L’Entitat fou fundada el 1890 per oferir activitats 
d’esbarjo als seus associats i es va identificar políti-
cament amb el republicanisme federal. Trobem docu-
mentat el cafè de la societat o Cafè Armengol el 1890 
i era major que l’edifici que avui encara resta. 
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Societat Recreativa 
i Cultural l’Aliança
(1914). Fundada per l’indiano Pere Escardó Pedro. 
Des d’abans de la Guerra Civil s’hi desenvoluparen 
activitats de teatre, caramelles, cinema i futbol. El 
1918 es va constituir una cooperativa de consum. 
Durant la Guerra Civil l’edifici fou confiscat i se’n 
va fer càrrec la CNT, tot i que s’hi va continuar fent 
activitat de cinema. A partir de 1939, l’Aliança va 
monopolitzar la vida cultural després de la dissolució 
del Círcol Cubellenc, identificat amb ERC. Fins a mit-
jans dels anys 60 s’hi feia una activitat considerable: 
ball en dates festives rellevants, el ball de la festa 
major (fins el 1944), concerts i obres de teatre, i es 
continuà amb les projeccions de cinema. A partir 
de 1976, es formà a l’Aliança un grup opositor a la 

Central Tèrmica i s’hi feren també mítings polítics i 
actes informatius de la transició. Durant els anys 80 
i 90 es va establir un conveni amb l’Ajuntament per 
usar la sala en actes puntuals com el Concurs de 
Roses, el carnaval, la Festa Major i la representació 
dels pastorets. A partir del 2004 l’Aliança entrà en 
una situació crítica, necessitada d’obres consider-
ables per poder seguir fent activitats. El 2011 el ple 
de l’Ajuntament va declarar l’edifici com a Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIL). El 2010-2011 es van fer 
la primera fase d’obres al local de l’Aliança. La seg-
ona fase, que consistiria en la reforma general de 
tot l’edifici resta de moment paralitzada per manca 
de pressupost.
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Can Travé
Edifici construït a partir d’unes cases que ja existien, 
i reformat als segles XVIII, XIX i la última reforma feta 
al s.XX per Frederic Travé. Aquest hi va instal·lar una 
biblioteca especialitzada en mitologia clàssica, un 
gabinet de ciències naturals i un jardí botànic. 
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Ermita 
de Sant Antoni 
de Pàdua
(1694) Capella construïda per Marià Gassó, exemple 
d’arquitectura popular i concepció humil, allunyat de 
les manifestacions artístiques de l’època de la seva 
construcció. 
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La Creu
La família Oliver havia alçat, temps enrere, una creu 
de terme a l’extrem de la seva era. Durant la guerra 
civil fou destruïda, i el 1939 el Sr. Fabré Oliver propo-
sa que se’n faci una de nova, que seria un homenatge 
als “Caídos por Dios y por España”. El 1940 s’elabora 
la base, però la creu es traslladada des del cementi-
ri. Entre 1950 i 1970 la creu antiga es substituí per 
l’actual. Al 1979 es proposa transformar el monument 
en un record a totes les víctimes de la guerra civil: 
“Ajuntament i la Vila de Cubelles en record a tots els 
caiguts en una guerra que no hauria d’haver sigut”.
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La Fita
La pedra de terme de Cubelles delimita el municipi de 
Cubelles amb el de Vilanova. Considerat com a part 
de la memòria històrica, fou inclosa dins la ruta del 
modernisme al 2004.
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