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Presentació

Situada al sud de la comarca del Garraf, Cubelles és una 
típica vila costanera, oberta a la mar Mediterrània. Al voltant 
de 14.500 habitants, Cubelles ofereix dos ambients ben 
agradables: el mar i la muntanya. L’harmonia del blau del mar 
i el verd de la muntanya fa de Cubelles un conjunt acollidor 
per passar-hi les vacances.

Cubelles és un poble tranquil, amb edificacions de poca 
alçada, cases unifamiliars i un atractiu nucli antic.

Superfície: 13,36 Km2
Altitud: 12m
Distància de Barcelona: 50 Km
Població: 14.500 habitants

Cubelles està agermanada amb Arles Sur Tech
(Vallespir, Catalunya Nord)



Com arribar-hi

Tren. La comunicació per tren, especialment des de 
Barcelona, és excel·lent, i l’estació del ferrocarril es troba 
a menys d’un quilòmetre del nucli urbà i de les platges.
L’AVE arriba a les estacions de Tarragona i Barcelona. I 
Cubelles està comunicada amb les dues estacions.

Aeroport. Cubelles està situada a 30 minuts de l’aeroport 
internacional de Barcelona.

Xarxes viàries. Les principals vies d’entrada i de sortida 
del municipi són la comarcal C-31 i l’autopista Pau Casals 
C-32, que té sortida a Cubelles.





Llocs i rutes culturals

Església de Santa Maria de Cubelles (1737)

El campanar data del 1765. Església de planta rectangular 
amb tres naus dividides en trams marcats pels contraforts 
exteriors. Façana que imita un encoixinat de pedra.



Castell dels Marquesos d’Alfarràs

Bastit el 1675 (s. XVII) sobre les restes de l’antic Castell de 
Cubelles, actualment està en procés de restauració.



L’Aliança

Fundada el 1914 per l’americano
Pere Escardó.
Mostra del llegat dels indianos.
Pertany a l’entitat local, la 
Societat Recreativa l’Aliança

Font del Carrer Major i font del
carrer Sant Antoni

L’americano, Joan Pedro i Roig, va 
ser l’encarregat de portar l’aigua 
potable a Cubelles i de construir 
les dues fonts públiques que hi 
ha ubicades al carrer Major i al 
carrer Sant Antoni.



Ermita de Sant Antoni de Pàdua

Construïda el 1694 per Marià 
Gassó. Capella d’una sola nau. Es 
caracteritza per la seva senzillesa 
arquitectònica.
Propietat privada.

Can Travé

Can Travé és una grandiosa 
edificació d’estil clàssic, on hi 
havia una biblioteca de mitologia 
clàssica i un gabinet d’història 
natural que va impulsar Frederic 
Travé. Pertany a la família Travé.
Propietat privada.



Antiga Quadra Gallifa

Conjunt arquitectònic del segle 
XI. A principis del segle XVI 
pertanyia al poeta renaixentista 
Joan Boscà i Almogàver.
Propietat privada.

Casa del Dr. Estapé

La casa del Dr. Estapé va ser 
construïda l’any 1943 pel metge, 
cardiòleg i director de l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona.
Propietat privada.



Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel
Col·lecció personal de Josep Andreu Lasserre, Charlie Rivel (1896-1983), 
el pallasso català més popular i universal. Charlie Rivel, va fer riure i plorar 
generacions d’amants del circ amb el seu cèlebre udol.
Només li calien una guitarra, una cadira i el seu talent. En el museu es 
poden veure els peculiars vestuaris del popular pallasso cubellenc, els 
premis, imatges d’actuacions... Charlie Rivel, l’ home que una vegada va 
dir que el millor tresor que conservava era el somriure dels infants del 
món sencer.
L’exposició està ubicada, des del 16 de març de 2006, en una sala del 
Castell de Cubelles. Es pot visitar a nivell individual o per grups
Informació i reserva, posant-se en contacte amb l’Oficina Municipal de 
Turisme de Cubelles.



Passejada Romàntica a Cubelles

El gran creixement del cultiu de la vinya al Garraf durant 
el segle XVIII provocà un excedent demogràfic, aquest fet 
durant el segle XIX, impulsà molts homes a creuar l’Atlàntic 
per fer fortuna a Amèrica. El somni americà va ser possible 
per a alguns que van tornar al Garraf i s’hi van instal·lar. 
Aquests americanos, nom amb què s’identificava aquests 
nou-rics, van ser els promotors d’una insospitada i vertiginosa 
transformació de la comarca: arquitectònicament van 
vestir els municipis del Garraf amb masies, cases, palaus i 
residències exquisides.

Us convidem a descobrir tot passejant, algunes de les joies 
arquitectòniques més representatives d’aquesta època.







Espais naturals, activitats i esports

Desembocadura del riu Foix

La recuperació dels espais humits de la desembocadura del 
riu Foix ha convertit aquesta zona en una de les de major 
atractiu del municipi. El riu Foix -que des de la construcció 
del pantà del Foix està sec la major part de l’any - és un altre 
dels elements emblemàtics de la població.

A la desembocadura del Foix, a més de poder passar un dia 
enmig de la natura, es pot observar el comportament de 
les aus autòctones d’aquesta zona o gaudir de les àrees de 
pícnic.

L’espai també està adreçat a les escoles, que poden visitar i 
estudiar l’ecosistema d’un riu mediterrani com és el del Foix.

La seva desembocadura està separada del mar per una barrera 
de sorra acumulada pels corrents marítims i els dipòsits 
pluvials, formant llacunes d’aigua dolça al seu interior. L’espai 
natural del delta del Foix manté el braç de sortida a la mar 
que es va formar arran de les riuades de 1994, a la qual s’ha 
afegit un segon braç deixant una illa al mig, connectada amb 
la zona d’esbarjo a través d’unes passarel·les de fusta. Una 
altra passarel·la de fusta sobre un dels braços del riu serveix 
de punt d’observatori del desenvolupament natural de la 
desembocadura del Foix.



Poliesportiu municipal

El Poliesportiu municipal, situat al costat de la desembocadura 
del riu Foix, ofereix innombrables possibilitats per a la pràctica 
de tot tipus d’esports: tennis, frontó, pàdel, futbol, bàsquet, 
hoquei, patinatge i natació, entre d’altres.

Durant la temporada estival s’organitzen activitats i cursets 
esportius. A la vila també es pot practicar l’hípica i la vela.

Itineraris per Cubelles

Itinerari 1: Plaça del Castell |
Les Salines | Platja de la Mota |  
Desembocadura del Foix

Durada: 2 hores 
Dificultat: Fàcil 

Itineraris per Cubelles

Itinerari 2: Plaça del Castell | 
Costa Cunit | Costa d’en Serra |
El Foix | Plaça del Castell

Durada: 3 hores 
Dificultat: Fàcil 

Itinerari 3: Plaça del Castell | 
Corral d’en Cona | Rocacrespa | 
Can Foix

Durada: 2 hores anada 
Dificultat: Fàcil 

Itinerari 4: Plaça del Castell | 
Camí Ral | Serra de Sant Antoni | 
Turó de l’Avenc | Puigdetiula

Durada: 4 hores 
Dificultat: Mitjana





Les platges i els seus serveis

La platja Llarga, la platja de la Mota de Sant Pere, la platja de 
les Salines i la platja de les Gavines conformen tres quilòmetres 
de litoral. Les platges disposen dels serveis de dutxes, lavabos 
adaptats i rentapeus.

Des de fa uns anys, la platja Llarga de Cubelles ha anat rebent 
el reconeixement de la Unió Europea amb la concessió de la 
Bandera Blava. A més, la platja Llarga i la platja de la Mota han 
rebut la distinció de qualitat amb el SICTED, el Sistema Integral 
de Qualitat Turística en Destinacions. Les platges cubellenques 
-la Llarga i la Mota de Sant Pere- disposen durant la temporada 
d’estiu del servei de salvament i socorrisme.

Les platges disposen dels serveis de dutxes, lavabos adaptats i 
rentapeus.







Festes i tradicions

GENER

• La cavalcada de Reis (5 de gener).

FEBRER

• La Xatonada Popular i els concursos de Mestres Xatonaires.

• Carnaval de Cubelles (la Merengada popular, el Concurs de 
Carrosses i Disfresses, el Ball de Carnaval, les Comparses i 
l’Enterrament de Sa Majestat Carnestoltes).



MARÇ / ABRIL

• Processó del Via Crucis (Divendres Sant).

• Les Caramelles de Cubelles (Diumenge de Pasqua).

• Setmana Cultural i Sant Jordi (Trobada de Puntaires i Jornada 
de Portes Obertes Exposició Permanent del Pallasso Charlie 
Rivel).

MAIG

• Trobada de vehicles clàssics.

• Festa de la Bicicleta.

JUNY

• Festa de l’esport.

• Aplec sardanista.

JULIOL

• Festa Major Petita de Cubelles.

• Trobada de Gegants.





AGOST

• Festa Major de Cubelles
El castell de focs d’artifici, els concerts i balls de Festa Major, 
les activitat esportives, la cercavila nocturna i moltes hores 
de festa són l’atractiu principal de la Festa Major de Cubelles.

SETEMBRE

• Festa de la Verema
L’elecció de la Pubilla i l’Hereu, la degustació del primer most, el 
lliurament dels Pàmpols de Plata, la degustació gastronòmica 
del vi i el cava i la mostra de plaques de cava són alguns dels 
ingredients d’aquesta festa que tanca l’estiu.

DESEMBRE

• Fira de Nadal i concerts de Nadal.





On dormir

HOTELS / HOSTALS

Hostal del Foix Hotel St. Jordi
Av. de Catalunya, s/n | Dr. Fleming, 12-14 | Tel. 93 895 01 03

Hostal Mas Trader
C/ Dàlia, 30 | Tel. 93 895 09 28
Web: www.mastrader.com | Email: info@mastrader.com

Hostal Nàutic
Av. Països Catalans, s/n | Passeig Marítim, s/n
Tel. 93 895 10 51

CÀMPINGS

Càmping La Rueda
Ctra. C-31 – Km. 146,2 | Tel. 93 895 02 07 | Fax. 93 895 03 47
Web: www.la-rueda.com | Email: larueda@la-rueda.com



APARTHOTELS

Aparthotels Mar Blava
Av. Jaume I, 201-203 | Tel. 93 895 55 41
Web: www.aparthotelcostadorada.com
Email: reservas@aparthotelcostadorada.com

CASES DE COLÒNIES

Can Foix
Ctra. Arboç Km. 6,5 | Tel.  93 515 70 70
Web: www.canfoix.com | Email: info@canfoix.com

Centre d’Educació Ambiental “Mas d’en Pedro”
(Escola del Mar)
C/ Lloret, 6 | Tel. 93 895 09 08 | Tel. 639 81 27 32
Web: www.maspedro.cat
Email: maspedro@maspedro.cat

CASES RURALS

Masia Figueras
Ctra. Arboç, Km. 5,6  | Tel. 629 43 21 46
Web: www.masiafigueras.es | Email: info@masiafigueras.es



Oci i Compres

Gastronomia

Cubelles t’ofereix diversos plats típics de la gastronomia 
tradicional catalana. El mar i la vinya són els elements claus 
de la cuina cubellenca com a base per a l’elaboració d’una 
gran varietat de plats amb bon gust pel teu paladar. Els plats 
típics són l’all cremat, l’arrossejat, el bull de tonyina, l’arròs 
caldós, el bacallà, els peus de porc, el conill a l’all i pebre, les 
faves i la paella marinera, entre d’altres.

Club Marítim Cubelles | Passeig Marítim, s/n  |  Tel. 93 895 01 28

Club Hípica Cubelles | Ctra. C-31, Km. 146  |  Tel. 610 41 39 39



Comerç

El comerç local de Cubelles es caracteritza per ser un comerç 
urbà i de proximitat, integrat bàsicament per empreses familiars.

La zona comercial es concentra principalment al nucli antic i 
a l’Eixample (passeig Vilanova) i sector Marítim. Així mateix al 
sector de Les Salines trobem una zona industrial i comercial 
amb un teixit empresarial en creixement.

Mercat al carrer:
divendres matí a la plaça del Mercat.
Parades d’artesania:
durant el juliol i agost al passeig Marítim



Centre d’Atenció Primària (CAP)

Cubelles presumeix de tenir un dels centres d’atenció 
primària més moderns de la comarca del Garraf. Situat al 
bell mig del municipi, el CAP ofereix servei d’atenció mèdica 
als desplaçats, així com consultes de pediatria, ginecologia, 
infermeria i atenció a la dona. 

Policia Local

La Policia Local de Cubelles, ha rebut, la distinció de qualitat 
de la província de Barcelona, amb el SICTED, el Sistema 
Integral de Qualitat Turística en Destinacions.



Ràdio Cubelles:
93 895 03 26
Centre Social:
93 895 75 51
Espai Jove:
93 895 03 61
Poliesportiu:
93 895 04 25

TRANSPORT PÚBLIC
Hife
902 11 98 14  www.hife.es
Monbus
93 893 70 60  www.monbus.cat
Renfe
902 24 02 02  www.renfe.es
Taxis:
609 36 51 53 - 653 79 98 57
627 73 20 86

AJUNTAMENT DE CUBELLES
REGIDORIA DE TURISME
OFICINA MUNICIPAL DE TURISME
Pl. del Castell, 1
08880 Cubelles (Barcelona)
Tel. 93 895 25 00 - Fax. 93 895 32 50
e-mail: turisme@cubelles.org
web: www.cubelles.cat

PUNT D’INFORMACIÓ PLATJA
Av. del Mediterrani, s/n (Platja Llarga)
Tel. 93 895 65 31
e-mail: turismeplatja@cubelles.org

Ajuntament de Cubelles (OPIC):
93 895 03 00
Bombers:
085
Emergències:
112
Hospital Comarcal Sant Antoni Abat:
93 893 16 16
Hospital Residència Sant Camil:
93 896 00 25
Mossos d’Esquadra:
088
Policia Nacional:
091
Trànsit i mobilitat:
012
Urgències i emergències sanitàries:
061
Policia Municipal:
93 895 01 32
Ambulància:
061
Centre d’Atenció Primària (CAP):
93 895 79 06
Farmàcia Montaner (poble):
93 895 07 03
Farmàcia López (platja):
93 895 28 04
Parròquia Santa Maria:
93 895 00 30
Biblioteca Municipal “Mossèn Joan Avinyó”:
93 895 23 87
Exposició Permanent del Pallasso Charlie
Rivel:
93 895 25 00

Informació d’interès
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AJUNTAMENT DE CUBELLES
REGIDORIA DE TURISME
OFICINA MUNICIPAL DE TURISME
Pl. del Castell, 1
08880 Cubelles (Barcelona)
Tel. 93 895 25 00 - Fax. 93 895 32 50
e-mail: turisme@cubelles.org
web: www.cubelles.cat

PUNT D’INFORMACIÓ PLATJA
Av. del Mediterrani, s/n (Platja Llarga)
Tel. 93 895 65 31
e-mail: turismeplatja@cubelles.org


