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Benvolguts amics i amigues del pubillatge, 
Sigueu benvinguts a Cubelles, població del Garraf, on durant els dies 
3 i 4 d'octubre acollirem el Certamen d'Elecció i Proclamació de 
l'Hereu i la Pubilla de Catalunya de l'any 2015.

És tot un honor per mi i per Cubelles, acollir enguany a la nostra vila, 
amb tota humilitat però també amb tota fermesa, la festa gran del 
pubillatge. Tradició que ens recorda la igualtat de drets entre dones 
i homes, tant genuïnament catalana.

Vull fer un agraïment a Foment de les Tradicions Catalanes, l'entitat 
que any rere any treballa per mantenir la tradició 
i fomentar els vincles entre les diferents poblacions del país a través 
de la cultura. Un esforç que es veu reflectit en els somriures dels 
joves i dels més petits, en les sortides que fan arreu del territori, i en 
el seu aprenentatge de la nostra cultura i tradicions. Cubelles, tot un 
món de tradicions. 

Rosa Fonoll
Alcaldessa de Cubelles

Benvolguts i benvolgudes,
Un any més el pubillatge es disposa a celebrar la seva festa major: 
l'elecció dels representants de títol nacional. Aquests darrers mesos 
és innegable que hem viscut un moment trascendental en la nostra 
història col•lectiva i si hem pogut viure-ho és perquè hem estat 
capaços de sumar esforços i fer-ho plegats. Ja ho diu la dita popular: 
"la unió fa la força". Una cosa tan senzilla com és anar units i el que 
ens arriba a costar tantes i tantes vegades!

Una orquestra necessita dels vents, els metalls i la percussió per tenir 
un bon so. Un equip de futbol necessita el porter, els defenses els 
migcampistes i els devanters per arribar a la porteria contrària. La 
cultura catalana necessita els castellers, els gegants, les sardanes, el 
pubillatge i tantes d'altres manifestacions genuïnes de casa nostra 
per brillar amb la seva màxima esplendor. Catalunya necessita un 
poble unit, capaç de deixar de banda aquells petits trets que fan que 
siguem un poble ric en diversitat per tal de caminar plegats per 
construir un futur millor. El nostre país també necessita un jovent 
emprenedor, capaç de combinar tradició i modernitat, un jovent 
tolerant amb aquells que no pensen com ells, un jovent que aposta i 
creu per una convivència basada en el respecte. Catalunya necessita 
uns joves amb esperit crític, amb ganes d'aprendre i de conèixer, 
amb ganes de participar, de donar i de rebre.

Aquest cap de setmana, la vila de Cubelles tindrà l'oportunitat de 
gaudir d'un tastet d'aquest jovent que us deia de la mà dels 
representants del pubillatge. Gràcies nois i noies del pubillatge per 
mantenir viva una tradició tan nostrada i gràcies Cubelles per 
acollir-nos i fer-nos sentir com a casa!

Toni Pérez
President de Foment de les Tradicions Catalanes
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Divendres, 2 d’octubre 2015

20.00h Proclamació Pubillatge Cubelles 2015
Sala Sociocultural (C. Nou-C. Mn. Miquel Cortí)

Dissabte, 3 d’octubre de 2015

9.00h. Recepció pubilles, hereus i acompanyants
Pl. del Centre Social 

10.00h. Benvinguda Pl. del Centre Social

10.45h. Exàmens escrits i orals als candidats a Hereu 
i candidates a Pubilla Centre Social

A continuació, visita guiada pel nucli antic de Cubelles 
i a l’exposició permanent del Pallasso Charlie Rivel

14.00h. Dinar de treball Centre Social

16.00h. Inauguració d’Ofrenes Centre Social

A continuació, inauguració de la Majòlica i pregó
Centre Social 

17.00h. Sardanes amb la Cobla Reus Jove Pl. de la Vila

A continuació, actuació del Cor l’Espiga. Pl. de la Vila

21.30h. Sopar de Gala Pavelló Poliesportiu

23.00 Concert: Sra. Karma i La Troba Kung-Fú 
Poliesportiu municipal

Diumenge, 4 d’octubre de 2015

11.00h. Concentració de Pubilles i Hereus
Pl. Pere Quart

11.30h. Cercavila de l'Agrupació de Balls Populars 
acompanyant els Hereus i Pubilles. 
Des de la pl. Pere Quart fins el Parc del Prat, on tindrà 
lloc l'acte de proclamació

12:30h. Acte de proclamació Parc del Prat de Cubelles 
En cas de pluja, aquest acte es realitzarà a la Sala 
Sòciocultural (C. Nou-C. Mn. Miquel Cortí)

14:30h. Dinar de comiat Pavelló Poliesportiu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Programa Pubilla I Hereu 
De Catalunya 2015


