


Petita Història de Cubelles
La Petita història de Cubelles, obra dels 
cubellencs Joan Vidal i Lolo Garcia, 
membres dels Amics del Castell, explica la 
història i les característiques de la vila de 
Cubelles. La col·lecció Petites històries 
suma més de 300 títols diferents, tots ells 
il·lustrats per Pilarín Bayés. Gràcies a 
aquesta col·lecció, els nens i nenes de 
diverses generacions han pogut conèixer 
els artistes, tradicions i indrets més 
destacats del nostre país, de manera 
divertida i amena.

Cubelles Medieval 2019 és una publicació municipal editada per l’Ajuntament de Cubelles.

Edició: Ajuntament de Cubelles
Disseny i impressió: Mirógràfic Cubelles i Àrea de desenvolupament local.

www.cubelles.cat

De venda a l’Oficina Municipal de Turisme. Preu públic:     
7€ Petita història de Cubelles 
10€ Petita història de Cubelles + Petita història per pintar
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Benvinguts des a Cubelles Medieval
Una vegada més, ja tenim aquí la Fira Cubelles Medieval. És temps, doncs, 
de recórrer els carrers antics de la vila i passejar per Cubelles tot rememorant 
el nostre passat comú. Com cada any, podrem retrotreure’ns a una època 
dominada pels oficis artesans, els campaments de soldats i les 
seves famílies, la duresa de la vida al camp i d’una gastronomia 
rica i de reconegut prestigi arreu d’Europa, talment com succeeix 
al dia d’avui.
 
Tot plegat, no seria possible sense l’estreta companyonia dels 
restaurants del municipi, tot el teixit comercial, les entitats 
que col·laboren desinteressadament en l’organització de 
la fira i, naturalment, el personal municipal que la fa 
possible i, gràcies al seu esforç i dedicació, permet que 
vagi creixent fins a convertir-se en una de les cites 
ineludibles del calendari d’activitats del nostre poble.

Enguany, hem confegit un programa d’actes ben variat, 
amb novetats com els abanderats de Florència i farcit 
de propostes que abraçarà conferències, música, jocs 
d’estratègia, tallers d’oficis per a la canalla i, com no, un 
nou record al passat de Cubelles que ens omple d’orgull. 

Bona fira i bona Setmana Santa a tothom!

Rosa M. Fonoll i Ventura
Batllessa de la Vila de Cubelles

I



Des de la regidoria de Turisme, comerç i fires és tot un plaer celebrar una nova 
edició de la Fira Medieval, una trobada que ha anat creixent al llarg dels anys i 
que pretén fusionar cultura i història amb el comerç local i el sector 
de la restauració de la nostra vila. 

El maridatge entre passat i promoció turística s’ha vist reforçat 
amb la contractació d’estudis de recerca històrica de la vila, 
enguany amb el treball Cubelles a principis del segle XIV a través de 
les visites pastorals elaborat pel doctor en història, Roger Benito i 
Julià. Paral·lelament, enguany com a novetats destacades 
gaudirem, d’una banda, d’un concert i espectacle visual de 
recreació històrica a càrrec de Sons del Castell. De l’altra, amb 
la col·laboració del sector de la restauració de Cubelles i per 
primera vegada, organitzem sopars medievals al castell de 
Cubelles. Un màxim de 20 persones diàries podran gaudir cada 
dia, en dos torns, d’una visita guiada al Castell i, posteriorment, 
d’un sopar medieval amb espectacle al castell de Cubelles. Una 
ocasió única i singular de reviure el passat de la vila.       

Finalment, enguany, els visitants trobaran abanderats vinguts 
des d’Itàlia, nous murals informatius, nova decoració pròpia i 
també podran adquirir la Petita història de Cubelles, un excel·lent 
llibre obra dels Amics del Castell i la prestigiosa dibuixant Pilarín 
Bayés. Moltes gràcies a tots ells i esperem que tot plegat sigui 
del vostre grat. Bona fira i bona Setmana Santa a tothom!

Raül Mudarra i Carmona
Regidor de Turisme, comerç i fires

Recuperem el nostre passat històric



Cubelles a principis del segle XIV a través de les visites pastorals

Espectacle Sons del Castell

Enguany, la regidoria de Turisme, comerç i fires ha encarregat un estudi al doctor en 
història, Roger Benito i Julià, amb la voluntat de recuperar el nostre passat històric. 
Un treball inèdit sobre com era Cubelles al segle XIV a través de les visites pastorals, 
que serà publicat per part del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell.

Les visites pastorals eren inspeccions periòdiques que feien els bisbes i el seu seguici a les 
parròquies de les respectives diòcesis. Les visites pastorals són una font importantíssima 
per a l’estudi de l’Edat Mitjana ja que ens permet veure com s’aplicava aquesta llei 
espiritual. La moral eclesiàstica era clara però gràcies a les visites pastorals sabem que 
els feligresos no eren models de conducta. 

Mercès a les visites pastorals tenim informació molt diversa sobre Cubelles. Hi havia 
moliners que pastaven i coïen el pa al forn de l’església de Santa Maria, existia un 
cementiri on hi anaven els jugadors de daus del poble, se celebraven matrimonis 
clandestins i hi havia una prostituta i un alcavot que exercien al terme. 

Sons del castell és un espectacle que pretén atansar la història dels castells de Catalunya a 
través de la música, la poesia i les imatges. Es tracta de bastir les condicions necessàries per 
aconseguir que el públic s’immergeixi en els mil anys de vida que sumen bona part d'ells. 
L’objectiu és deixar-se portar en aquest viatge pel temps on no cal conèixer la seva història 
sinó sentir de ben a prop la manera de ser, de pensar, d’estimar de tots els temps. Si més 
no, la vocació és ressaltar el passat, el dels nostres avantpassats, però, també, 
el futur, el de la nostra identitat.

I, en certa manera, és també un viatge per la història de les nostres músiques: des de les
cançons medievals (àrabs i dels trobadors) fins a les orquestrines del s. XX.

Tot plegat, prenent com a fil conductor el Castell de Penyafort (Santa Margarida i els 
Monjos), lloc de naixement de Sant Raimon de Penyafort, però afegint-hi la volguda 
presència del Castell de Cubelles.



Dimarts 26 de març de 2019
A les 10.00 h. presentació dels actes de la VIII Fira Cubelles Medieval i de 
les IV Jornades gastronòmiques medievals al restaurant Cal Tala, a càrrec 
de l’alcaldessa, del regidor de Turisme, comerç i fires i dels representants 
dels establiments de restauració participants.

Divendres 5 d’abril de 2019
A les 19.00 h., a la sala d’actes de la Rectoria, jornada Cubelles a principis del 
segle XIV a través de les visites pastorals, a càrrec del doctor en Història 
medieval, Roger Benito, amb la col·laboració del Grup d'Estudis 
Cubellencs Amics del Castell.

Divendres 12 d’abril de 2019
A les 19.00 h., al restaurant Cal Tala, jornada La Cuina Medieval Catalana 
(segle XIV-XV), a càrrec del cuiner Manel Talavera i de Marc Balanza, 
membre del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell.

Dissabte 13 d’abril de 2019
A les 20.00 h., al Pati de Ponent del Castell de Cubelles, concert i espectacle 
visual de recreació històrica SONS DEL CASTELL.



DIVENDRES 19 d’abril de 2019
11.00 h. Músics medievals (Itinerant) – Ós Pedrer
11.00 h. El Bestiari – Human No Limits
11.00 h. Desfilada de soldats (Itinerant) – Templers de Dosrius
11.30 h. Pluja de fletxes a la plaça del Castell – Arquers Vall Llobera
12.00 h. Lluites i combats – Templers de Dosrius
12.00 h. Inauguració de la fira per les autoritats a la plaça de la Vila i tot seguit 
               actuació del Grup Abanderats amb músics (Itinerant) A.S.T.A. Gruppo
               Sbandieratori del Palio di Asti.
12.30 h. Espectacle de circ la roda (fixe) – Human No Limits
12.30 h. Músics medievals (Itinerant) – Ós Pedrer
13.30 h. Lluites i combats – Templers de Dosrius
13.30 h. Pluja de fletxes a la plaça del Castell – Arquers Vall Llobera
13.30 h. Els McWapos (Itinerant) – Human No Limits
17.30 h. Els Faunos – Human No Limits
17.30 h. Desfilada de Soldats (Itinerant) – Templers de Dosrius
18.00 h. Pluja de fletxes a la plaça del Castell – Arquers Vall Llobera 
18.00 h. Músics medievals (Itinerant) – Ós Pedrer
18.00 h. Músics Medievals (Zona Marina) – Rebricàtum
18.00 h. Grup Abanderats amb músics (Itinerant) A.S.T.A. Gruppo Sbandieratori del 
               Palio di Asti
18.30 h. Lluites i combats (al campament) – Templers de Dosrius
19.30 h. El Bestiari (Itinerant) – Human No Limits
19.30 h. Músics medievals (Itinerant) – Ós Pedrer
19.00 h. Músics Medievals (Zona Marina) – Rebricàtum
20.00 h. Lluites i combats (al campament) – Templers de Dosrius
20.30 h. Grup Abanderats amb músics (Itinerant) A.S.T.A. Gruppo Sbandieratori del 
               Palio di Asti
21.00 h. Músics medievals (Itinerant) – Ós Pedrer
21.00 h. PHYROS. Gran espectacle de foc i acrobàcies – Human No Limits
22.00 h. Tradicional Processó de Divendres Sant pels carrers del Nucli Antic
               a càrrec de la Confraria del Via Crucis de Cubelles.



DISSABTE 20 i DIUMENGE 21 d’abril de 2019
11.00 h. Músics medievals (Itinerant)
11.00 h. El Bestiari – Human No Limits
11.00 h. Desfilada de soldats (Itinerant) – Templers de Dosrius
11.30 h. Grup Abanderats amb músics (Itinerant) A.S.T.A. Gruppo Sbandieratori del 
               Palio di Asti
11.30 h. Pluja de fletxes a la plaça del Castell – Arquers Vall Llobera
12.00 h. Lluites i combats – Templers de Dosrius
12.00 h. (DIUMENGE) a la plaça de la Vila, cantada de caramelles 
12.30 h. Espectacle de circ la roda (fixe) – Human No Limits
12.30 h. Músics medievals (Itinerant)
13.30 h. Lluites i combats – Templers de Dosrius
13.30 h. Els McWapos (Itinerant) – Human No Limits
13.30 h. Pluja de fletxes a la plaça del Castell – Arquers Vall Llobera
17.30 h. Els Faunos – Human No Limits
17.30 h. Desfilada de Soldats (Itinerant) – Templers de Dosrius
17.30 h. Pluja de fletxes a la plaça del Castell – Arquers Vall Llobera
18.00 h. Músics Medievals (Itinerant Zona Marina) – Rebricàtum 
18.00 h. Grup Abanderats amb músics (Itinerant) A.S.T.A. Gruppo Sbandieratori del 
               Palio di Asti
18.30 h. Lluites i combats (al campament) – Templers de Dosrius
19.30 h. El Bestiari (Itinerant) – Human No Limits
19.30 h. Músics Medievals (Zona Marina) Rebricàtum
20.00 h. Grup Abanderats amb músics (Itinerant) A.S.T.A. Gruppo Sbandieratori del 
               Palio di Asti
20.30 h. Músics medievals (Itinerant) – Rebricàtum
20.00 h. Lluites i combats (Plaça) – Templers de Dosrius
22.00 h. PHYROS. Gran espectacle de foc i acrobàcies – Human No Limits



Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 d’abril de 2019 
Tots els dies de la Fira:
Al Nucli antic:
- Fira de parades artesanes (120 parades).
- Campaments medievals de cavallers i de vassalls a càrrec del Templers de   
  Dos Rius a la Plaça del Castell.
- Campament demostració d’oficis medievals a càrrec de Legara.
- Campament medieval de tir amb arc Vall Llobera a la Plaça del Castell.
- Demostració d’oficis en el recorregut del mercat medieval.
- Soc àrab a la plaça de la Vila.
- Atraccions per a la canalla: carrusel de cavalls, carrusel de cadiretes, 
  cavallets, barca i pinta cares.
- Zona gastronòmica a la plaça del Centre Social Joan Roig i Piera.
- Música medieval als carrers de la fira: Ós Pedrer i Rebricatum.
- Sopar gastronòmics medievals al Castell de Cubelles.
- Jocs gegants, espectacles nocturns de llum i foc.

A la Marina de Cubelles:
- Actuacions de músics medievals.



JORNADES GASTRONÒMIQUES MEDIEVALS
La gastronomia catalana actualment és un referent a tot el món i, durant l’Edat 
Mitjana, també era valorada per molts com la primera del món cristià. 

D’entre els llibres de receptes medievals més preuats i famosos se’n troben 
diversos de catalans, ressaltant-ne, sobretot, dos.

El Llibre de totes maneres de potatges de menjar, més conegut com a Llibre de Sent 
Soví, del 1324 és un receptari medieval d’autor anònim redactat en llengua 
catalana, malgrat que alguns n’atribueixen la seva autoria a Eiximenis. És un dels 
manuscrits culinaris més antics d’Europa, el primer conegut de cuina catalana i un 
dels receptaris europeus més antics escrits en una llengua diferent del llatí. Conté 
més de dues-centes receptes i va ser una obra refent i de major influència a Europa. 

I el Llibre de doctrina per a ben servir, de tallar y del art de coch cs (ço es) de qualsevol 
manera, potatges y salses compost per lo diligent mestre Robert coch del Serenissimo 
senyor Don Ferrando Rey de Napols, més conegut com a Llibre del Coch, del segle 
XV, obra del mestre Robert, el Ferran Adrià medieval.

Diversos establiments i locals de restauració de 
Cubelles amb motiu de la fira han elaborat 
menús i tapes medievals inspirats en 
aquests llibres de receptes, que es podran 
degustar de l’1 al 21 d’abril de 2019.



Carrer  Major, 8 - 08880 Cubelles
Tel. 93 895 43 71

Menú medieval La Salseta
(de dilluns a divendres al migdia. No vàlid per caps de setmana, festius ni Setmana Santa).

Entrants mariners
Petites racions de musclos, cloïsses a la planxa, xipirons i braves

Principal (a escollir)
Caldereta

Fideuà 
Bacallà amb gambes

Entrecot de vedella a la brasa

Pa i postres casolans a escollir

Preu: 25,50€ (IVA inclòs)



Menú medieval El Peixet
(de dilluns a divendres al migdia. No vàlid per a festius ni Setmana Santa).

Primers (a escollir)
Saltejat de cigrons, bacallà dessalat i comí

Amanida de formatge sec, cansalada, codony i fruits secs amb vinagreta de pebrots
Sopa de ceba al romaní i torrada de parmesà amb ou gratinat

Segons (a escollir)
Ranxo mariner (morena encebada amb panses)

All cremat dels peixos de les nostres embarcacions 
Arròs mariner

Postres casolans a escollir

Preu: 20€ (IVA inclòs)

Passeig Marítim, 18 - 08880 Cubelles
Tel. 93 816 20 09



Menú medieval del Racó d’en Pinilla
(de dimarts a divendres al migdia. Festius no inclosos)

Primer
Xató de Can Pinilla

Segons (a escollir)
Arròs de cranc blau

Arròs d’anguiles

Postres a escollir

Inclou una beguda i aigua 

Preu: 18 € (IVA inclòs)

Carrer La Creu, 6 - 08880 Cubelles
Tel. 93 895 62 43 / 628 11 90 54



Menú Medieval El Gourmet 
(de divendres a diumenge).

Primers (degustació)
Gaspatxo de pastor 
Bunyols de carxofes

Remenat de patates amb bacallà

Segons (a escollir)
Garrí en salsa d’ametlles

Tataki de tonyina amb timbal d’arròs 

Postres casolans
Púding i panacota marfil a la xocolata blanca

Inclou pa, vi i aigua 

Preu: 20€ (IVA inclòs)

Carrer de Victor Balaguer, 18 - 08880 Cubelles
Tel. 93 895 04 16 – www.elgourmetdelalenya.com



Passeig de la Marina de Cubelles, 27 - 08880 Cubelles
Tel. 93 896 94 61

Menú Medieval La Llar d’en Katxi
(de dilluns a diumenge, excepte dimarts).

Primers
Tronc de tonyina a la catalana amb pebrot vermell escalivat i ruca

Segons
Arròs estil la Llar d’en Katxi

Postres casolans a escollir

Preu: 23€ (IVA inclòs)



Menú Medieval Cal Tala
(de dimarts a diumenge).

Primers (a escollir)
Xató de la Terra

Amanida del Mestre
Muscles Braus

Braves del Temple.

Segons (a escollir)
Mitja espatlla de Xai de les Creuades.

Secret Ibèric reial
Botifarra a la Benedictina

Daurada sarraïna especiada amb mongetes

Postres casolans (a escollir)
Crema catalana 

Flam de formatge de la posada.

Preu: 20€ (IVA inclòs)

Passeig de la Marina de Cubelles, 31-32 - 08880 Cubelles
Tel. 93 896 94 57 – info@caltala.com



Campament
Medieval

la Marina
de Cubelles

Fira
Medieval

La Salseta
Restaurant El Peixet
El Racó d’en Pinilla
Cal Tala
La Llar d’en Katxi
El Gourmet de la Leña

1

5

2

6

3

2

4

4

5

6

3

Actuacions músics
medievals
(Consultar programa)

C-32

C-31

camí ral

C-32

C-32

1



Parades artesania
Soc àrab
Call Jueu
campament d'oficis (forja d'espases i encunyació 
de moneda de Cubelles)

Campament de templers 
Campament d'arquers
Jocs gegants canalla
Espectacles
Taberna i restauració
(Cervesa artesana de Cubelles)

Exposició màquines 
de tortura medieval
Atraccions medievals per
la canalla

Vila de 
Cubelles
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CASTELL

ESGLÈSIA

camí ral - av. Catalunya

Pl. del
Mercat



Carrer Major, 1                                    Cubelles 08880

Carrer Antoni Armengol, 1
08880 CUBELLES
Tel. 659 20 07 30





Aromes i espelmes  |  Decoració i mobiliari  |  Tèxtils 
Parament de la llar  |  Il·luminació  |  Objectes de regal

SORTEIG d'1 VAL de COMPRA de 50€ 

Emplena aquesta butlleta, porta-la a la caixa de
la botiga Muy Mucho de Jardiland Cubelles,
i participa en el sorteig d'1 val de compra de 50€.

Nom:

Telèfon:
La tria de la bulleta guanyadora es farà públicament el diumenge 21 d'abril de 2019 a les 14h.
Obert tots els dies, diumenges i festius inclosos de 10 a 20:30h.

OBERT TAMBÉ DIUMENGES I FESTIUS DE 10 A 20:30 H.





Oficina de Turisme de Cubelles
Tel. 93 895 25 00 ·  turisme@cubelles.cat ·  www.cubelles.cat

Pl. del Castell, 1 · 08880 CUBELLES


