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Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

1 Escales i portalada d'una casa 1956

2 Tren circulant per sobre un pont 1956

3 Tren circulant per les vies 1956
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4 Cavall 1956

5 Costa, mar 1965

6 Costa 1965

18 Vilanova, passeig 1956

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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19 Vilanova, passeig  

20 Barca de pesca al port de Vilanova  

21 Barca de pesca al port de Vilanova  

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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22 Barca de pesca al port de Vilanova a 
contrallum  

23 Dues barques de pescadors a Vilanova  

24 Detall d’una barca de pescadors a 
Vilanova  

25 Barques al port de Vilanova a 
contrallum  

26 Nena nadant  

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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27 Corral d'en Cona. Home caminant, al 
darrere hi ha un arbre 1956

28 Corral d'en Cona. Es veu part d’un 
animal, però no s’arriba a identificar.  

29 Corral d'en Cona, agrupació de cases  

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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30 Dona d’esquena collint figues al Corral 
d’en Cona  

31 Figuera de moro al Corral d’en Cona  

32 Corral d'en Cona, agrupació de cases. A 
l’era hi ha un grup de gallines.  

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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33 Corral d'en Cona, home sobre camió o 
tractor amb dipòsit d’esquena  

34 Pesca al mar  

35 Platja amb pals i espigó  

36 Pescadors arreglant les xarxes   

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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37  Fotografiant les empremtes a la sorra  

38 Corral d'en Cona, paisatge  

275 Orenetes als carrers de Cubelles 1958

276 Orenetes als carrers de Cubelles 1958

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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277 Orenetes als carrers de Cubelles 1958

278  La font del carrer Major, vista lateral. 
Paper: 0099. 1958

279 La font del carrer Major, vista frontal 1958

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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280 Orenetes als carrers de Cubelles 1958

281 Ametller florit, lloc indeterminat de 
Cubelles

282 Dues barques a la platja

283 Una barca a la platja

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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284 Tres barques a la platja  

285 Dues barques a la platja  

286 Dues barques a la platja  

287 Platja i col·lector  

291
Ametllers florits en un terreny entrant a 

Cubelles, on antigament hi havia una 
sínia

1958

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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292
Porta d’entrada a una finca de Cubelles, 

que estava situada a l’entrada de 
Cubelles

 

293 Ametllers i tanca de fusta en una finca 
a l’entrada de Cubelles  

294 Ametllers en una finca que estava a 
l'entrada de Cubelles  

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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295 Ametllers i tanca de fusta en una finca 
a l’entrada de Cubelles  

296 Ametllers i tanca de fusta en una finca 
a l’entrada de Cubelles  

297
Porta d’accés a una finca que estava a 

l’entrada de Cubelles. Hi ha 
fotografiada la part superior de la porta

 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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298 Columna i porta d’accés a una casa i 
finca que estava a l’entrada de Cubelles  

299

 Porta d’accés a una finca que estava a 
l’entrada de Cubelles. Hi ha 

fotografiada la part superior de la porta  

300

Porta d’accés a una finca que estava a 
l’entrada de Cubelles. Hi ha 

fotografiada la part superior de la 
porta. Ametllers florits per sobre. 

 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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301
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera. Escales 
d’accés al pis superior

 

302

Finca que estava a l’entrada de 
Cubelles per la carretera. Escales 
d’accés al pis superior i columna 

geomètrica 
 

303
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera. Ametllers  

304

Finca que estava a l’entrada de 
Cubelles per la carretera.Ametllers, 

també es veu la porta i part de 
l’entrada.

 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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305
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera. Es veuen 
ametllers. 

 

306
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera.Sínia amb el 
cavall fent-la funcionar.

 

307

Finca que estava a l’entrada de 
Cubelles per la carretera.Sínia amb el 

cavall fent-la funcionar.  

308
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera.Sínia amb el 
cavall fent-la funcionar.

 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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309

Porta d’accés a una finca que estava a 
l’entrada de Cubelles. Hi ha 

fotografiada la part superior de la porta 

 

 

310

Porta d’accés a una finca que estava a 
l’entrada de Cubelles. Hi ha 

fotografiada la part superior de la porta 
mig tapada per ametllers. També 

s’observa part de la carretera

 

311
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera.Detall de la 
sínia

 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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312
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera.Detall de la 
sínia

 

313 Camí vell de Cubelles a Vilanova amb la 
fita i ametller   1958

314
Finca que estava a l’entrada de 

Cubelles per la carretera.S’observa la 
sínia de la finca.

 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  18



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

1191
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1192
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1193
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964
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1194
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1195
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1197
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1198
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1199
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1200
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1201
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1202
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1203
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1204
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1205
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1206
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1207
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1208
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1209
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1210
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1211
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1212
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1213
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1214
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1215
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1216
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1217
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1218
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1219
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1220
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1221
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1222
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1223
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  27



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1224
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1225
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1226
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1227
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1228
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1229
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1230
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1231
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1232
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1233
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1234
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1235
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1236
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1237
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1238
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1239
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1240
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1241
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1242
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1243
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1244
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1245
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1246
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1247
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1248
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1249
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1250
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1251
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1252
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1253
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1254
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1255
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1256
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1257
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1258
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1259
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1260
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1261
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1262
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1263
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1264
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1265
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1266
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1267
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1268
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1269
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1270
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1271
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1272
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1273
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1274
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1275
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1276
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  42



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1277
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1278
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1279
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1280
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  43



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1281
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1282
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1283
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1284
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  44



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1285
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1286
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1287
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  45



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1288
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1289
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1290
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1291
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  46



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1292
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1293
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1294
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  47



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1295
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1296
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1297
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1298
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  48



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1299
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1300
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1301
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  49



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1302
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1303
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1304
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1305
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  50



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1306
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1307
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1308
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  51



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1309
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1310
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1311
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  52



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1312
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1313
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1314
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1315
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1316
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1317
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1318
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1319
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1320
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1321
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1322
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1323
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  55



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1324
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1325
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1326
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  56



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1327
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1328
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1329
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1330
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1331
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1332
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1333
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1334
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  58



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1335
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1336
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1337
 Dona carregant un carretó amb 

ampolles per davant de camió. Estació 
de servei de gasolina

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1338
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1339
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1340
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  60



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1341
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1342
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1343
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  61



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1344
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1345
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1346
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  62



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1347
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1348 Vista aèria del castell, l’estació de 
servei, l’hostal del Foix i fins al mar. 1964

1349
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1350
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  63



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1351
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1352
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1353

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles. 
Negatiu en mal estat de conservació

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  64



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1354

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles.. 
Negatiu en mal estat de conservació

 1964

1355

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles.. 
Negatiu en mal estat de conservació

 1964

1356

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles.. 
Negatiu en mal estat de conservació

 1964

1357

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles.. 
Negatiu en mal estat de conservació

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  65



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1358

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles.. 
Negatiu en mal estat de conservació

 1964

1359
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1360
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1361
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  66



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1362

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles 
Només es veu un paisatge de vinyes

 1964

1363
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1364
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1365
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  67



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1366
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1367
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1368
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  68



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1369
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1370
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1371

 Sèrie de fotografies de la instal·lació 
de la xarxa d'aigües residuals o 

clavegueram al poble de Cubelles 
Homes que fan l'obra, l'un al costat de 

l'altra

 1964

1372
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  69



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1373
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1374
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1375
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1376
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  70



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1377
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1378
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1379
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1380
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  71



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1381
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1382
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1383
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  72



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1384
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1385
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1386
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1388
Vista des de la carretera. Tres 

palmeres. De fons es veu el castell i el 
campanar.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1389

Vistes des de la carretera. Taules 
preparades pel vermut amb un para-sol. 

Cotxe 600. De fons, el castell de 
Cubelles i el campanar

1964

1390
 Vista des de la carretera. Cartell de 

l'hostal del Foix. Aparcament de cotxes i 
cotxes a sota

 1964

1391 Vista del castell i el campanar. El castell 
està parcialment tapat amb un arbre.   1964

1392
  Vista des de la carretera. Aparcament 
de cotxes i cotxes a sota. De fons part 
del castell i el campanar de Cubelles.

  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1393 Passeig Bardají, la carretera i el pont 
del campanar   1964

1394
Vista des de la carretera. Tres 

palmeres. De fons es veu el castell i el 
campanar.

  1964

1395
Vista des de la carretera. Tres 

palmeres. De fons es veu el castell i el 
campanar.

  1964

1396
Vista des de la carretera. Tres 

palmeres. De fons es veu el castell i el 
campanar.

  1964

1397

Cases construïdes a la carretera. Es veu 
l'hostal del Foix, la gasolinera i una 
agrupació d’habitatges que encara 

existeix

  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1398
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1399
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1400
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1401
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1402
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1403
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1404
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1405
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1406
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1407
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1408
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1409
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1410
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1411
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1412
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1413
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1414
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1415
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  79



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1416
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1417
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1418
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1419
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1420
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1421
 Sèrie de fotografies de la instal·lació 

de la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1428 Entorn de Cubelles. Es veu a la 
llunyania el campanar i el castell 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  81



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1429 Entorn de Cubelles. Camí, cases al fons  1964

1430 Entorn de Cubelles. De fons es veu una 
masia sense identificar.  1964

1431  Entorn de Cubelles. De fons, el poble 
de Cubelles  1964

1432 Entorn de Cubelles.  1964

1433
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1434
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

 1964

1435
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1436
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1437
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1438
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1439
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1440
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1441
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1442
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1443
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1444
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1445
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

1964 

1446
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1447
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1448
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1449
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1450
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1451
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1452
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1453
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1454
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1455
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1456
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1457
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1458
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1459
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1460
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1461 Dos homes amb bata, de fons una 
biblioteca

1462
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1463
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1464
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1465
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1466
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1467  L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig Bardají  1964

1468  L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig Bardají  1964

1469
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig 

Bardají, mossèn Jordi Fort
 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1470  L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig Bardají  1964

1471  L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig Bardají  1964

1472  L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig Bardají  1964

1473  L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 
26/04/1964. Recepció al passeig Bardají  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1474
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1475
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1476
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1477
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

1478
 L'arquebisbe Modrego a Cubelles - 

26/04/1964. Consagració dels altars de 
l'església

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1479

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

1964

1480

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1481

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1482

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1483

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

1964 

1484

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1485

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1486

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1487

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1488

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1489

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1490

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1491

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1492

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1493

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1494

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1495

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1496

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1497

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1498

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1499

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1500

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1501

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1502

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1503

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1504

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1505

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1506

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1507

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1508

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1509 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1510  Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

1511  Partit de futbol a Cubelles  1964

1512  Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

1513  Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

1514  Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

1515  Partit de futbol a Cubelles contra el 
C.D. Salomó 1967

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1516  Partit de futbol a Cubelles contra el 
C.D. Salomó 1967

1517  Partit de futbol a Cubelles contra el 
C.D. Salomó 1967

1518  Partit de futbol a Cubelles contra el 
C.D. Salomó 1967

1519  Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

1520  Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1521

Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. S'informa 

que són del 18 d'agost de 1964. En 
realitat, el 18 d'agost va ser del 1963. 
En el mateix llibre (Fiesta de Chicos y 
grandes, p.238) es determina que són 

del 1962. 

1962- 
1964

1522
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1523
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.
1962

1524
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1525
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1526
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1527
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1528
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1529
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1530
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.
1962

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1531

Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521. 
Lliurament de premis. Josep Maria 

Batet a Pere Gelabert Nadal.

1962

1532

Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521. 
Lliurament de premis. Josep Maria 

Batet a A. Mateo.

 1962

1533

Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521. 
Lliurament de premis. Víctor Marcillas a 

Josep Marcé

 1962

1534
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.
 1962

1535
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1536
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1537
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1538
Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521.

1962- 
1964

1539

Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521. 
Lliurament de premis. Joan Roig i Piera 

a Joan Batet Rull

1962- 
1964

1540

Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1962-1964. 

Vegeu explicació de dates negatiu 1521. 
Lliurament de premis. Josep Maria 

Batet a Esteva Jose.

1962

1541 Dones fent ganxet o cosint 1964

1542
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1543
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1544
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1545
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1546
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1547
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1548
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1549
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1550
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1551
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1552
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1553
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1554
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1555
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1556
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1557
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1558
 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964.  - 

15/08/1964
 1964

1559
Vistes de Cubelles 08/03/1964. 

Carretera, edificis del costat de la 
benzinera

1964

1560  Vistes de Cubelles 08/03/1964. La 
benzinera de Cubelles  1964

1561
 Vistes de Cubelles 08/03/. Vista de la 

carretera, L'hostal i part de la 
benzinera

 1964

1562
 Vistes de Cubelles 08/03/1964. Vista de 
la carretera i els edificis de les escoles 

de manera lateral.
 1964

1563 Vista de Cubelles 08/03/1964  1964

1564

La clínica Rural - Casa del metge, poc 
després de ser inaugurada. Va ser 

inaugurada l'agost de 1964 
 08/03/1964

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1565
La clínica Rural - Casa del metge, poc 

després de ser inaugurada. Va ser 
inaugurada l'agost de 1964.

 1964

1566 Pins a la Platja de Cubelles  1964

1567 Mar i platja de Cubelles 08/03/1964  1964

1568 Mar i platja de Cubelles 08/03/1964  1964

1569 Mar i platja de Cubelles 08/03/1964  1964

1570  Vista des de la carretera, des de Cunit 
08/03/1964  1964

1571
 Vista des de la carretera, tres palmeres 

i camió. De fons, el campanar i el 
castell 08/03/1964

 1964

1572
Vista de Cubelles, amb un conjunt 

d'edifici a primera línia de visió. De fons 
s'observa el campanar. 08/03/1964

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1573 Vista des de la carretera. Negatiu en 
mal estat de conservació 08/03/1964  1964

1574
Ajuntament de Cubelles, amb dues 
persones i motocicleta a la porta 

08/03/1964
 1964

1575 Camí que va a mar i casa. 08/03/1964  1964

1576 Càmping de la platja 08/03/1964  1964

1577 Càmping de la platja 08/03/1964  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1578 Platja  de Cubelles08/03/1964  1964

1579 El camí d’anar a mar, es veu la casa 
Estapé i l’església al fons 08/03/1964  1964

1580 Estació de ferrocarril. 08/03/1964  1964

1581
 Vistes de Cubelles des del campanar. 

08/03/1964. Urbanització Bardají, 
només amb els carrers. Paper: 0161.

 1964

1582
Vistes de Cubelles des del campanar. 

08/03/1964.Passeig Bardají, encara no 
hi havia el Grecos.

 1964

1583 Vistes de Cubelles des del campanar. 
08/03/1964. Hostal del Foix i benzinera  1964

1584
Vistes de Cubelles 08/03/1964. Pont del 
campanar des de sota i vista total del 

passeig Bardají. 
 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1585 Construcció d'un edifici 08/03/1964  1964

1586 Vistes de Cubelles des del campanar. 
08/03/1964.  1964

1587 Vistes de Cubelles des del campanar. 
08/03/1964. Passeig Bardají.  1964

1588
Vistes de Cubelles des del campanar. 
08/03/1964.Carrer Major, castell i 

carretera.
 1964

1589 Vistes de Cubelles des del campanar. 
08/03/1964.Carrer Major i ajuntament  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1590
 Vistes de Cubelles des del campanar. 
08/03/1964. Paper: 0021. Can Travé, 

Plaça de la Font
 1964

1591 Jardí de Can Travé 08/03/1964  1964

1592 Carrer Major, campanar al fons. 
08/03/1964  1964

1593
 Ajuntament amb dues persones i 

motocicleta a la porta. Rectoria i part 
del carrer Major. 08/03/1964

 1964

1594 Vistes de Cubelles des del campanar. 
Can Travé i carretera. 08/03/1964.  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1595
 Passeig Bardají, des de l'alçada de la 

casa Estapé. De fons, l’església. 
08/03/1964

 1964

1596 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color 1964

1597 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1598 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1599 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1600 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1601 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1602 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1603 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1604 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1605 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1606 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1607 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1608 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1609 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1610 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1611 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1612 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1613 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1614 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1615 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1616 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1617 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1618 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1619 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1620 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1621 Primera urbanització sector Santa Maria 
Color  1964

1622 Teatre a Cubelles, febrer de 1964 1964

1623 Teatre a Cubelles, febrer de 1964   1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1624  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1625  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1626  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1627  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1628  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1629  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1630  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1631  Teatre a Cubelles, febrer de 1964  1964

1632

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1633

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1634

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1635

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1636

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

 1965

1637 Foc a les garberes de can Travé per la 
festa Major 15/08/1965. Paper: 0143. 1965

1638  Foc a les garberes de can Travé per la 
festa Major 15/08/1965. Paper: 0143. 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1639

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

 1965

1640

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

 1965

1641

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

 1965

1642

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

 1965

1643

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1644

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1645

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1646

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1647

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1648

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1649

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

 1965

1650

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1651

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1652

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1653

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1865

1654

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1655

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Castell de foc, benzinera.

 1964

1656

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Castell de foc, benzinera.

 1964

1657

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Castell de foc, benzinera.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1658

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Castell de foc, benzinera.

 1964

1659

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Paper: 0103.  
Castell de foc, benzinera.

 1964

1660

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Castell de foc, benzinera.

 1964

1661

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Gegants davant de l’església.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1662

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1663

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 
Gegants davant de l’església i gentada.

 1964

1664

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1665

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1666

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1667

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 

Autoritats sortint de l'església de 
Cubelles.

 1964

1668

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1669

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1670

 Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1671

 Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1672

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1673

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1674

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1675

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1676

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1677

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1678

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1679

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1680

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1681

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1682

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1683

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1684

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1685

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1686

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1687

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1688

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1689

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1690

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1691

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

1964

1692

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1693

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1694

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1695

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1696

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1697

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1698

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1699

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1700

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1701

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1702

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1703

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1704

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1705

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

 

  135



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1706

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1707

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1708

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1709

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1710

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1711

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

1712

  Benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el 10 de juliol. Es va realitzar 
als anys 50 i va deixar de celebrar-se a 

la segona meitat dels anys 60

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1713

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos. 
Inauguració de l'avinguda del Paraguai.

1964

1714

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

1964

1715

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1716

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1717

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1718

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1719

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1720

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1721

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1722

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1723

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1724

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1725

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1726

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1727

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1728

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1729

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1730

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1731

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Consul Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1732

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1733

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

 1964

1734

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1735

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1736
 El passeig marítim, el 1972, se li volia 

posar del príncep d’Espanya. Paper: 
0736

1972

1737

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1738

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1739

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1740

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1741

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1742

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1743

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1744

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1745

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1746

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1747

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1748

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1749

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos.

  1964

1780
Urbanització de la zona de les platges, 

davant de l’estació. 02/01/1965. Paper: 
0170.

1965

1781
Urbanització de la zona de les platges, 

davant de l’estació. 02/01/1965. Paper: 
0171. 

1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1782
 Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l’estació. 02/01/1965. Paper: 

0173.
 1965

1783
 Urbanització de la zona de les platges, 

davant de l'estació. - 02/01/1965. 
Paper: 0155

1965

1784
 Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l’estació. 02/11/1965. Paper: 

0167.
1965

1785  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació.  1964

1786  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació.  1964

1787  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació.  1964

1788  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació.  1964

1789  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació.  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1790  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació. 1964

1791  Urbanització de la zona de les platges, 
davant de l'estació. 1964 

1792

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major. 

 1964

1793

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

1794

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1795

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

1796

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

1797

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1798

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

1799

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

1800

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura

 

 

 

  147



Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1801

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

1964 

1802 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

1803

Jornada d'inauguracions del 14 d'agost 
de 1964. Es van inaugurar la clínica 

Rural, el parc del costat de les escoles o 
de sota el castell, i la Plaça Juan de 

Salazar, al sector marítim, i l'Avinguda 
del Paraguay. Cònsol Luis Mesquita. A la 
nit, van actuar los tres sudamericanos a 

l'envelat de la festa major.

 1964

1804 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

1805 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

1806 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1807 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

1814 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

1815 Caramelles infantils a Girona, 
15/06/1964.  1964

1816 Viatge a Girona, a la costa Brava. Visita 
al bisbe de Girona.  1964

1817 Missioners a Cubelles 21/11/1964  1964

1818 Missioners a Cubelles 21/11/1964   1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1819  Missioners a Cubelles 21/11/1964  1964

1820  Missioners a Cubelles 21/11/1964 1964

1821  Missioners a Cubelles 21/11/1964 1964 

1822  Missioners a Cubelles 21/11/1964  1964

1823  Missioners a Cubelles 21/11/1964  1964

1824  Missioners a Cubelles 21/11/1964  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1828 Feines del camp. Porcs a Cal Granell.  1964

1829 Safareig a Cal Granell  1964

1830 Safareig a Cal Granell 1964

1831 Cal Granell 1964 

1832 Cal Granell  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1833 Cal Granell  1964

1834 Platges destrossades pel temporal  1964

1835  Platges destrossades pel temporal  1964

1836  Platges destrossades pel temporal  1964

1837  Platges destrossades pel temporal  1964

1838  Platges destrossades pel temporal  1964

1839  Platges destrossades pel temporal  1964

1840  Platges destrossades pel temporal 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1841  Platges destrossades pel temporal 1964 

1842  Platges destrossades pel temporal  1964

1843  Platges destrossades pel temporal  1964

1844  Platges destrossades pel temporal  1964

1845  Platges destrossades pel temporal  1964

1846  Platges destrossades pel temporal  1964

1847  Platges destrossades pel temporal  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1848  Platges destrossades pel temporal  1964

1849  Platges destrossades pel temporal  1964

1850  Platges destrossades pel temporal 1964 

1851  Platges destrossades pel temporal  1964

1852  Platges destrossades pel temporal  1964

1853  Platges destrossades pel temporal  1964

1854 Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965 1965

1855 Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965   1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1856  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965  1965

1857  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965 1965

1858  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965  1965

1859  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965  1965

1860  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965 1965

1861  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965  1965

1862  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965  1965

1863  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965. Fàbrica. 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1864 6/06/1965 . Vista de Cubelles, amb 
camí i cotxe  1965

1865 6/06/1965 . Vista de Cubelles, amb 
camí i cotxe  1965

1866  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965. Riu 1965

1867  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965. Riu  1965

1868  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965  1965

1869  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965. Búnquer de la platja.  1965

1870  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965. Búnquer de la platja.   1965

1871  Platges destrossades pel temporal - 
6/06/1965. Búnquer de la platja.   1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1872
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1873
Sèrie de fotografies de la instal·lació de 

la xarxa d'aigües residuals o 
clavegueram al poble de Cubelles.

1964

1874 Treballs d'urbanització al sector de 
darrere de la benzinera    1965

1875  Treballs d'urbanització al sector de 
darrere de la benzinera  1965

1876  Treballs d'urbanització al sector de 
darrere de la benzinera  1965

1877  Treballs d'urbanització al sector de 
darrere de la benzinera  1965

1888 Campanes de Cubelles 1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1889  Campanes de Cubelles  1964

1890  Campanes de Cubelles  1964

1891  Campanes de Cubelles  1964

1892  Campanes de Cubelles  1964

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1893  Campanes de Cubelles. Paper: 0089.  1964

1894  Campanes de Cubelles. Paper: 0092  1964

1895  Campanes de Cubelles  1964

1896 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles. 1965 1965

1897 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1898 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1899 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1900 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1901 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1902 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1903 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1904 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1905 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1906 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1907 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1908 Concurs de tir al plat dins els actes de 
la festa major de Cubelles.  1965

1909 Casa de mar, Mas d'en Pedro 1965

1910 Casa de mar, Mas d'en Pedro   1965

1911  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1912  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1913  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1914  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1915  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1916  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1917  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1918  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1919  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

1920  Casa de mar, Mas d'en Pedro  1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1921

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1922

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1923

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1924

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1925

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1926

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

1927

15 d’agost de 1965: diada a càrrec de la 
Banda de cornetes i tambors de la Creu 

Roja de Vilanova. Per membres de la 
Creu Roja, s’instal·laran unes taules per 
recaptar diners per al servei d’atenció a 

les carreteres .

1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1928  Agricultura a Cubelles. Collint olives 1965

1929  Agricultura a Cubelles. Oliveres, 
collita. Paper: 0216. 1965

1930  Agricultura a Cubelles. Oliveres 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1931 Podant un plataner. Home enfilat a una 
escala. 1965

1932 Podant un plataner. Home enfilat a una 
escala. 1965

1933  Agricultura a Cubelles. Home amb feix 
de llenya. 1965

1934 Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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1935  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1936  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1937  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1938  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1939
 Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes. Dona i dos 

nens a la platja.
1965

1940  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1941 Snack-bar Nàutic de Cubelles 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1942 Snack-bar Nàutic de Cubelles 1965

1943 Snack-bar Nàutic de Cubelles 1965

1944 Vista del passeig marítim de Cubelles 
des del Nàutic 1965

1945 Vista del passeig marítim de Cubelles 
des del Nàutic 1965

1946 Camp de blat i tren circulant 1965

1947 Futbol a Cubelles 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1948 Peus de les noies que assisteixen al 
partit de futbol de Cubelles 1965

1949 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1950 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1951 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1952 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1953 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. Premis. 1965

1954 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. Premis 1965

1955 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. Premis 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1956 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. Premis 1965

1957 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. Premis 1965

1958 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. Premis 1965

1959 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1960 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1961 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1962 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1963 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1964 Camp de futbol de l'Hort del rector, 
inaugurat el 23 d'agost de 1964. 1965

1965

El 15 d’agost de 1959 s’inaugura el 
camp de futbol de Cal Víctor, el que 

actualment és entre el carrer Gallifa i 
el de Rocacrespa. Drets: Horro Foto.

1959

1966 Vistes del sector marítim de Cubelles 
amb les primeres construccions 1965

1967 Vistes del sector marítim de Cubelles 
amb les primeres construccions 1965

1968 Vistes del sector marítim de Cubelles 
amb les primeres construccions 1965

1969 Vistes del sector marítim de Cubelles 
amb les primeres construccions 1965

1970 La platja de Cubelles, reproducció d'una 
fotografia antiga.

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1971  PASSEIG MARÍTIM. Platja des del mar. 1965

1972 Mar i barca, complementària al negatiu 
1971 1965

1973  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1967

1974  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1975  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1976  Imatges de les platges de Cubelles amb 
estiuejants, turistes i cotxes 1965

1977 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1978 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1979 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1980 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1981 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1982 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1983 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1984 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1985 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1986 D'excursió al Tibidabo - 14/06/1965 1965

1987 Visita de l'aeroport

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1988 Visita de l'aeroport

1989 Fotografies de la platja i barques 1965

1990 Fotografies de la platja i barques 1965

1991 Fotografies de la platja i barques 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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Inventari de negatius –Antoni Pineda i Gavaldà                                   Fons 520 

1992 Fotografies de la platja i barques 1965

1993 Fotografies de la platja i barques. Dos 
homes feinejant. 1965

1994 Fotografies de la platja, dos homes 
feinejant. 1965

Núm. 
Neg. Descripció Any Miniatura
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