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CUBELLES 2021
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 i
 XXXIV FESTA 
DE LA VEREMA

Jornades gastronòmiques,
degustacions de Vi i Cava amb
maridatges i activitats programades.

www.cubelles.cat

Un any més la pandèmia del coronavirus ens ha capgirat la vida a tots plegats i malauradament un any més la Covid-19 

ens obliga a fer una Festa de la Verema inèdita i diferent. La lluita contra aquesta pandèmia continua i cal seguir 

amatents per les situacions extremes viscudes i actuar amb responsabilitat, vetllant per tothom i per a que ningú es 

quedi enrere.

 

Per segon any, des de l’Ajuntament de Cubelles hem estat conscients que, abans que res, calia prioritzar i 

destinar bona part dels nostres recursos a protegir i donar cobertura al teixit comercial i les famílies que més 

durament pateixen la pandèmia. En aquest sentit, volem tenir un record per a tothom qui ha patit més les 

seves conseqüències, les persones que ens han deixat, els seus familiars i amics i els qui encara lluiten contra el 

virus, i manifestar l’agraïment a totes les persones, professionals, personal sanitari, funcionaris/es municipals i 

voluntaris que han treballat per fer front a la pandèmia. Un cop més: moltíssimes gràcies!

 

Enguany destinarem més recursos que l’any anterior, per assegurar l’economia local i les principals necessitats 

de les nostres veïnes i veïns, tanmateix hem volgut mantenir viu l’esperit de la Festa de la Verema i celebrar 

una edició –la número 34- novament diferent i excepcional. Diferent, perquè per segon any no tindrà el seu 

format tradicional ni ens podrem aplegar a la plaça del Mercat a gaudir de la música, la gastronomia i de tota 

la bona gent que s’estima Cubelles. Però, no obstant, extraordinària perquè hem incorporat un gran nombre 

d’activitats per a tots les públics i perquè servirà per homenatjar el nostre teixit comercial, la restauració del 

nostre poble i totes els restauradors/es que malgrat el calendari i la situació han volgut col·laborar i participar 

a les jornades gastronòmiques aportant el seu granet de sorra per impulsar l’economia i mantenir les tradicions 

de la nostra vila.

 

La riquesa del nostre poble no la determina el seu PIB sinó la immensa qualitat humana d’aquests restauradors i 

restauradores, del nostre comerç de proximitat. Agraïm-los, doncs, la seva feina i gaudim d’aquestes excepcionals jornades 

gastronòmiques. I fem-ho amb respecte i amb el desig que finalment l’any 2022, puguem recuperar la normalitat i poder 

celebrar en la propera edició de la Festa de la Verema, la millor de la història.

Visca la Verema i Visca Cubelles!

Rosa Fonoll 

Alcaldessa 

Trini Vicente

Regidora de Turisme

 

RECORDEU:  DISTÀNCIA +  MANS +  MASCARETA

Una Verema Excepcional

Activitats programades Festa de la Verema 2021
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Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat



Dissabte 4 de Setembre

VISITES GUIADES
Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat

Castell de Cubelles
D’11.00 h. a 14.00 h.
Visites Guiades al Castell de Cubelles a través d’ARC Gestió 
Cultural, cada hora en punt s’iniciarà una visita.

Can Aleix
A les 10.00 h. i a les 12.00 h.
Visita guiada de cubs antics conservats del S. XIX o anteriors 
i altre material de col·leccionisme a la Masia de Can Aleix 
(Can Xicarrò) del S. XIV.

Celler Vega de Ribes
A les 10.00 h.
Descoberta dels ocells del paisatge de vinya i tast de vins. 
Tel: 93 896 00 24. Preu 10,00€
Cal Inscripció prèvia al celler Vega de Ribes.

ACTIVITATS INFANTILS 
Marina de Cubelles 

ludoteca Vinfantil
De 17.30 h. a 20.30 h. (en cas de pluja al centre social).
Jocs i tallers plàstics a on les famílies poden participar lliu-
rement i l’estona que vulguin. Hi ha jocs dinàmics, d’enginy, 
d’equilibris, tallers manuals per a cada torn de ludoteca. A 
l’espai hi ha dos dinamitzadors/es per acompanyar a les fa-
mílies i resoldre dubtes del funcionament dels jocs. Edat re-
comanada: a partir de 3 anys.
Per aquesta activitat no cal inscripció prèvia.

little xefs
De 18.00 h. a 20.00 h. (en cas de pluja al centre social).
Tallers de cuina en anglès per a nens. Les receptes són crea-
tives i fàcils perquè els infants puguin dur-les a terme sense 
cap tipus de problema. Durant l’activitat, s’utilitzen expres-
sions i vocabulari típics de l’àmbit de la cuina, però també 
es canta, es balla i es fa una petita manualitat per compli-
mentar la recepta. I així els nens puguin viure l’experiència de 
cuinar mentre practiquen l’anglès.
Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat

Diumenge 5 de Setembre

VISITES GUIADES
Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat

Desembocadura Riu Foix
9.30 h.
Visita guiada a la desembocadura del Riu Foix.

Castell de Cubelles
D’11.00 h. a 14.00 h.
Visites Guiades al Castell de Cubelles a través d’ARC Gestió 
Cultural, cada hora en punt s’iniciarà una visita.

Call Jueu
A les 11.00 h.
Visita guiada i explicació del call jueu, a càrrec de la Dra. Ma-
ria Josepa Estanyol de la Universitat de Barcelona.

Can Travé
A les 18.30 h. (en cas de pluja al centre social).
Passejada etnobotànica i taller cosmètica Natural. Crema 
antienvelliment per la cara realitzada amb vi negre.

Can Aleix
A les 10.00 h. i a les 12.00 h.
Visita guiada de cubs antics conservats del S. XIX o anteriors 
i altre material de col·leccionisme a la Masia de Can Aleix (Can 
Xicarrò) del S. XIV.

Celler Vega de Ribes
A les 10.00 h.
Descoberta dels ocells del paisatge de vinya i tast de vins. 
Tel: 93 896 00 24. Preu 10,00€
Cal Inscripció prèvia al celler Vega de Ribes.

ACTIVITATS INFANTILS
Marina de Cubelles 

ludoteca Vinfantil
De 11.00 h. a 14.00 h. (en cas de pluja al centre social).
Jocs i tallers plàstics a on les famílies poden participar lliu-
rement i l’estona que vulguin. Hi ha jocs dinàmics, d’enginy, 
d’equilibris, tallers manuals per a cada torn de ludoteca. A 
l’espai hi ha dos dinamitzadors/es per acompanyar a les fa-
mílies i resoldre dubtes del funcionament dels jocs. Edat re-
comanada: a partir de 3 anys.
Per aquesta activitat no cal inscripció prèvia.

little xefs
De 11.00 h. a 14.00 h. (en cas de pluja al centre social).
Tallers de cuina en anglès per a nens. Les receptes són 
creatives i fàcils perquè els infants puguin dur-les a terme 
sense cap tipus de problema. Durant l’activitat, s’utilitzen 
expressions i vocabulari típics de l’àmbit de la cuina, però 
també es canta, es balla i es fa una petita manualitat 
per complimentar la recepta. I així els nens puguin viure 
l’experiència de cuinar mentre practiquen l’anglès.
Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat

Activitats programades Festa de la Verema 2021 Totes les visites guiades de Cubelles són gratuïtes, l’aforament 
és limitat pel que cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat

TOTES LES ACTIVITATS ESTAN CONDICIONADES A LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA DEL MOMENT. EN TOTES LES ACTIVITATS ES PODRAN REGISTRAR IMATGES MULTIMÈDIA AMB FINALITATS DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ MUNICIPAL.


