
 

 
  
 
 
NORMES QUE REGULEN EL CONCURS DE L’ELECCIÓ A PUBILLA I HEREU, 
DAMA I FADRÍ, PUBILLETA I HEREUET, DAMETA I FADRINET DE CUBELLES  
 
Normativa de les pubilles i hereus de Cubelles  
El següent document pretén regular l’elecció i les funcions de les pubilles i hereus 
escollits a Cubelles a partir de la data de l’emissió del mateix pels anys 2017-2018 
 
CANDIDATS/TES  
Poden participar a l’elecció de pubilla i hereu, pubilleta i hereuet, i seguint les 
recomanacions del Foment de les Tradicions Catalanes, han de complir els següents 
requisits:  
 
- Pubilla i hereu:  
o Estar empadronat/da a Cubelles o tenir una residencia a Cubelles 

o Tenir entre 15 i 23 anys  

 
- Pubilleta i Hereuet: 
o Estar empadronat/da a Cubelles o tenir una residencia a Cubelles 

o Tenir entre 7 i 14 anys.  
 
INSCRIPCIÓ  
Per participar cal omplir un formulari d’inscripció, a través del web municipal 
(www.cubelles.cat) o presencialment a l’Oficina Municipal de Turisme de Cubelles com 
a màxim 1 setmana abans de l’elecció, que tindrà lloc en el decurs de la Festa de la 
Verema (2on cap de setmana de setembre).  
La inscripció és gratuïta. 
 
ELECCIÓ  
 
Pubilles i Hereus  
L’elecció es portarà a terme dins dels actes de la Festa de la Verema.  
El procés de selecció es durà a terme a través de la formulació de preguntes sobre el 
municipi de Cubelles, que formularà el jurat a cada candidat/a.  
La segona persona més votada sortirà escollida dama o fadrí, i acompanyarà a la 
pubilla i l'hereu en les seves tasques de representació. 
Un cop escollits/des rebran diversos obsequis i la banda o faixa commemorativa de la 
seva elecció per a l’any que va des de l’elecció fins a la propera Festa de la Verema. I 
podran optar a presentar-se al Certamen d'Hereu i Pubilla de Catalunya 2017 
La Pubilla i l’Hereu un cop escollida/t no es podrà presentar a la reelecció a l’any 
següent. 
La dama i el fadrí es podran tornar a presentar un cop més l’any següent.  
  
 
Pubilletes i Hereuets 
L’elecció es portarà a terme dins dels actes de la Festa de la Verema.  
El procés de selecció es durà a terme a través de la formulació de preguntes sobre el 
municipi de Cubelles, que formularà el jurat a cada candidat/a.  
La segona persona més votada sortirà escollida dameta o fadrinet, i acompanyarà a la 
pubilleta i l'hereuet en les seves tasques de representació. 
 



 

 
 
 
El procés de selecció es farà a un espai privat indicat a tal efecte. 
El nom dels escollits/des es donarà a conèixer des de l’escenari.  
 
La Pubilleta i l’Hereuet un cop escollida/t no es podrà presentar a la reelecció a l’any 
següent. 
La dameta i el fadrinet es podran tornar a presentar un cop més l’any següent.  
 
Un cop escollits/des rebran diversos obsequis i la banda o faixa commemorativa de la 
seva elecció per a l’any que va des de l’elecció fins a la propera Festa de la Verema. 
 
 
JURAT  
El jurat estarà composat per:  

Tres persones d'entitats de Cubelles. 

representant de Foment de les Tradicions Catalanes. 

 

. Una persona de l'Ajuntament de Cubelles. 

, que s’encarregarà de 
controlar que el procés sigui el correcte i no tindrà ni veu ni vot.  
 
DRETS I DEURES DELS HEREUS I PUBILLES  
Els membres del pubillatge elegits hauran de representar el municipi en els seus actes 
de major rellevància (adjuntats en un calendari annex al document).  
En cas de no poder assistir a un acte s’haurà de comunicar amb antelació al 
Departament de Protocol (informa@cubelles.cat).  
 
VESTUARI  

femenins tradicionals són propietat de l’Ajuntament de Cubelles  

femení del pubillatge sigui escollit se li cedirà un 
vestit tradicional que haurà de retornar quan acabi el seu any de representació. 
 
Els vestits masculins consten d’uns pantalons foscos, camisa blanca, una armilla, una 
barretina,  una faixa i espardenyes. 

L’Ajuntament cedirà la faixa.  

 

Els vestit femenins consten de camisa blanca,  faldilla, davantal, gandalla i mitenes.  
L’Ajuntament cedirà faldilla, davantal, gandalla i mitenes  
 
Els vestits hauran de ser tornats al final de cada mandat. En cas que algun 
representant vulgui fer-se’n algun de propi o vulgui quedar-se’l haurà d’entregar-ne un 
de nou el dia del seu comiat.  
 
BANDES I FAIXES 
 
Les bandes i faixes seran de roba blanca i tindran brodat el títol ostentat per cada 
representant, l’escut de Cubelles i l’any en el qual són membres.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ANNEX  
Actes del Municipi que hauran d’assistir l’Hereu i Pubilla:  

 lliurament de 
premis)  

al pregó, l’exhibició i el sopar dels focs d’artifici)  

la missa i l’exhibició)  

inauguració i acte de nomenament dels nous candidats)  

l’acte oficial)  

Diada de la Gent Gran (seran convidats/des per la regidoria de Benestar Social al 
lliurament de premis) 
 
L’Ajuntament pot requerir-los en qualsevol altre acte que s’organitzi.  
 
Les entitats municipals podran requerir la seva presència als actes que organitzin 
prèvia comunicació a l’Ajuntament.  
 
Com a norma general hauran d’assistir vestits solament amb la banda o faixa (es 
recomana vestir formalment) excepte en els actes de la Festa de la Verema i la Diada 
Nacional de Catalunya. 
 
Podran fer també sortides arreu de Catalunya, juntament amb altres hereus i pubilles. 
 
L’organització de tot l’acte comptarà amb la col·laboració de la Societat Recreativa i 
Cultural l’Aliança de Cubelles i de l’Associació de Joves de Cubelles.  
 
FULL D’INSCRIPCIÓ CANDIDAT/A A PUBILLA O HEREU 
 
Dades Personals: 

 
Nom: 
 
Cognoms: 
 
Data de naixement i edat: 
 
Adreça: 
 
Telèfons de contacte: 
 
E-mail de contacte: 
 
Signatura: 
 
 
 

 


