Dissabte, 25 d’abril
A les 11:30h, davant la Biblioteca Municipal Mossèn
Joan Avinyó, titelles “En Maginet tap de bassa”.
A les 17:30h, al Cinema Mediterrani, representació
teatral a càrrec de l’alumnat de 4t d’ESO de l’INS
Cubelles “Qui diu la veritat: el cavaller, la princesa
o el drac?”, de Montserrat Balada. Entrada 3 euros (viatge
fi de curs) amb la col·laboració de la regidoria de Joventut.
A partir de les 19h, a la pl. del Centre Social,
sopar popular “Asado Argentino” i a continuació
concert del grup Rumba sin Rumbo i Dj.
Organitza El Cubell.

Diumenge, 26 d’abril
A partir de les 8h i fins les 13:30h, 8è Concurs de
pintura ràpida. Inscripció i segellat dels bastidors al
Centre Social a partir de les 8 del matí.
Bases del concurs a www.cubelles.cat.
A partir de les 9h, a la pl. del Mercat, 3 Tombs.
Organitza Associació 3 Tombs de Cubelles.
A partir de les 10h, al C. Major,
17a Trobada de Puntaires amb la participació de
puntaires d’arreu de Catalunya, i de les entitats Labors de
Cubelles i Puntaires Cubellenques, estands de productes
artesans, trobada de col·leccionistes de plaques de cava
i estands de llibres i parades d’artesania.

De les 10 a les 13:30h, a la pl. del Castell,
Jornada de Portes Obertes de l’Exposició
Permanent del Pallasso Charlie Rivel.
A partir de les 12h, cercavila de balls blancs de
l’Agrupació de Balls Populars: pl. Santa Maria,
pg. Narcís Bardají, Àngel Guimerà, pl. de la Font, Jacint
Verdaguer, Nou, pl. Jaume Balmes, Colom, pl. Església, Anselm
Clavé i ballada final a la pl. de la Vila.
A continuació, a la pl. del Centre Social, dinar de germanor.
Venda tiquets al Centre Social.
Organitzat per l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles
A partir de les 18h, a l’església Santa Maria,
11è Festival de Cant Coral Vila de Cubelles amb la
participació de la Massa Coral Els Cantaires de Juneda,
la Coral Polifònica Benicarlanda de Benicarló, Music Box
Singers d’Esparraguera, el Cor Espig@XXI i el Cor l’Espiga.

Dilluns 27 d’abril
A les 19h, al Cinema Mediterrani, projecció i col·loqui
de la pel·lícula Testimoni de càrrec, pel·lícula adaptada
de la novel·la d’Agatha Christie i dirigida per Billy Wilder.
Organitza Societat Recreativa l’Aliança i l'Associació de Joves
de Cubelles.

Divendres 1 de maig
A les 12h, a l’església parroquial, visita guiada
a l’església Santa Maria i pujada al campanar.
Organitza Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell.

Divendres, 17 d’abril
A les 19:30h, a la sala d’actes de la Parròquia,
conferència “Els límits territorials de Cubelles”
amb Ramon Arenas, Marc Antoni Balanza i Lolo Garcia.
Organitza Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell.

Dilluns, 20 d’abril
A les 19:30h, al Centre Social, lectura del veredicte del
jurat de la Beca d’Investigació Local 2015 convocada
per la regidoria de Cultura i, a continuació, presentació
del llibre “La Venjança dels Almogàvers” de’Andreu
González Castro i Ramon Gasch Pou.
Organitza l’ANC i l’Ateneu Sobiranista Català.

Dimecres, 22 d’abril
A les 19h, al Cinema Mediterrani, projecció de l’arxiu
audiovisual de la Generalitat Republicana.
Organitza Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell.

A les 18h, a la pl. de la Font, lectures obertes a tothom.
Organitza el Grup de Teatre Casal de Cultura i la Societat
Recreativa i Cultural l'Aliança.
A les 19:30h, a la pl. del Font, concurs “El Gran Dictat”
activitat oberta a tothom.
Organitza l’Ateneu Sobiranista amb la col·laboració del Consorci
de Normalització Lingüística del Garraf.

Divendres, 24 d’abril
A les 19h, a la Sala Sociocultural,
gala de lliurament dels premis del “19è Concurs de
Contes i Narració Breu Víctor Alari 2015”.
Obertura de l’acte a càrrec de Montse Panero, amb la
interpretació del conte “La pilota que no vota”.
Durant l’acte es farà la lectura dels poemes premiats a
càrrec del Grup de Teatre del Casal de Cultura
i musicalitzats pel Taller de Música Pizzicatto.
Seguidament, lliurament de premis del “VIII Micròfon
d’Or de Ràdio Cubelles”.
Organitza Ràdio Cubelles

Dijous, 23 d’abril
Durant tot el dia parades de llibres i roses a la pl. de
la Font, Ràdio Cubelles emetrà la seva programació en
directe des de la plaça.
A les 17:30h, pl. de la Font, taller de labors a càrrec de
Labors de Cubelles i Puntaires Cubellenques.

EXPOSICIONS
Durant tot el mes d’abril, al Centre Social,
exposició fotogràfica “Vistes del campanar i des del
campanar” a càrrec d’Antoni Pineda del Grup d’Estudis
Amics del Castell.

