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MEMÒRIA ACTIVITATS REGIDORIA DE CULTURA 

 Edició llibre Beca d’Investigació Local 2009 “El patrimoni de la Guera Civil a 

Cubelles (1936-1939) de Jordi Ramos. 

 Seguiment i valoració del treball guanyador de la Beca d’Investigació Local 

2012  “Joan Boscà, Senyor de Cubelles, Cultura i Renaixement” a càrrec de 

Manolo Millan i Anselm Cabús. 

 Atorgament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la 2a Mostra de 

Pallassos per import de 2.550€ per a l’any 2013. 

 Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 3a Mostra de 

Pallassos per a l’any 2014. 

 Atorgament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la  39a Setmana 

Cultural  per import de 4.600€ per a l’any 2013. 

 Sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 40a Setmana 

Cultural per a l’any 2014. 

 Publicació al web municipal dels llibres editats per l’Ajuntament de Cubelles 

guanyadors del premi/beca d’Investigació Local: 

o Història de Cubelles de Mossèn Joan Avinyó 

o Els noms de lloc del terme de Cubelles de Xavier Miret 

o Un pas per la guerra d’Anna Garcia i Neus Capdet 

o “Fiesta de Chicos y Grandes”. Les festes majors durant el franquisme 

(1939-1978) de marta Blanch i Joan Pujol. 

o El Círcol Cubellenc (1890-1939). Mig segle d’història de Cubelles a 

través de la seva entitat pionera, de Joan Vidal 

o L’Abdon i l’Assumpte 50 anys dels gegants de Cubelles (1958-2008) de 

Núria Fonoll, Antoni Pineda, Joan Pujol i Joan Vidal. 

o Els anys de la postguerra i l’auge turístic a Cubelles (1939-1970) de la 

repressió a l’especulació de Joan Vida i Xavier Martínez. 

 Publicació al web municipal dels llibres editats per l’Ajuntament de Cubelles: 

o El  pallasso Charlie Rivel de Joan Soler Jové 
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o 25 anys de l’emissora municipal degana del Garraf de Núria Fonoll i 

Carbonell. 

 Digitalitzacions de llibres editats per l’Ajuntament i entitats/partits/associacions 

relacionats amb la història local i posterior publicació al web: 

o Esquerra Republicana de Catalunya de Cubelles de Xavier Martínez. 

o Cor l’Espiga de Cubelles, Una història centenària (1900-2000) de Núria 

Fonoll, Antoni Pineda i Joan Vidal. 

o Les caramelles de Cubelles de Joan Vidal i Antoni Pineda. 

o Els anys del Dr. Remigi Juncà de Xavier Pons i Guillamón. 

o Moliners, calcinaires i pouaters. Un passeig per la Cubelles preindustrial 

d’Albert Tubau i Garcia. 

o Els carrers de Cubelles de Xavier Brotons, Antoni Pineda i Joan Vidal. 

o Festes, costums i tradicions populars de Cubelles de Joan Vidal i Antoni 

Pineda. 

o El terme de Cubelles a través del temps d’Albert Virella i Bloda. 

o Flors i punxes de Joan Roig i Piera. 

o L’Entesa per Cubelles de Francesc Xavier Puig Rovira. 

o Les espurnes poètiques de Dolors Thomas 

o Els pasturets del Grup de Teatre del Casal de Cultura. 

o Història Gràfica de Cubelles (1900-1970) 

o Història Gràfica de Cubelles (1970-2000) 

o Els fulls de Cubelles del 1980 fins al 1983 

o Els fulls de Cubelles del 1984 fins al 2002 

o L’Atzavara (1976-1977) 

 

 Participació en les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. 

 Organització Cavalcada Reis Mags d’Orient amb l’ampliació de 18 vestits nous 

pels patges realitzats per l’associació Labors de Cubelles i amb aquesta 

ampliació de personal col·laborador millorar la seguretat de la rua. 



 

Regidoria de Cultura i Societat – Ajuntament de Cubelles – Març 2013 

3 
 

 Organització actes de carnaval: ball de mantons, rua dissabte, comparses, 

carnaval infantil i enterrament de Sa Majestat Carnestoltes. 

 Organització de la tradicional Setmana Cultural (enguany 40 anys): Trobada de 

Puntaires, Festival de Cant Coral, Concurs de Pintura Ràpida, exposicions, 

xerrades, activitats infantils, diada de Sant Jordi, tallers, presentació de llibres,... 

 Organització Festa Major Petita amb correfoc, trobada de gegants, havaneres, 

concert, ball,.... 

 Organització Festa Major: cercavila, balls, concerts, cinema a la fresca, activitats 

infantils, sardanes, jazz, teatre,.... 

 Confecció nous damassos per l’Ajuntament de Cubelles realitzats per l’entitat 

cubellenca Labors de Cubelles. 

 Organització Mostra de Pallassos amb actuacions via pública i espectacles 

itinerants, tallers,  

 Col·laboració organització festes de les urbanitzacions de Cubelles: Mas Trader, 

Corral d’en Cona, La Gaviota i La Solana. 

 Programació anual ballades de Sardanes. 

 Elaboració guia “Passejades pel Patrimoni Urbà de Cubelles realitzada en català, 

castellà, anglès, francès i alemany. 

 Col·laboració, suport logístic i econòmic per la realització dels 3 Tombs de 

Cubelles amb l’entitat 3 Tombs. 

 Presentació del llibre “El canto de la ira” de Xavier Borrell. 

 Participació en el programa “Anem al teatre” conjuntament amb la Diputació de 

Barcelona, cicles d’espectacles per a alumnes d’educació infantil, primària i 

secundària) amb l’objectiu bàsic de reforçar les polítiques culturals i educatives 

del l’ajuntament, la creació de nous públics del teatre, la música i la dansa i 

l’educació de la sensibilitat artística de l’alumnat. 

 Edició conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf i els municipis de la 

comarca del “Quaderns de Patrimoni Local”. 
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 Atorgament de subvencions econòmiques a les entitats d’àmbit cultural del 

municipi de Cubelles. 

 Col·laboració, suport logístic i econòmic amb les entitats culturals cubellenques 

per la realització d’actes culturals. 

 


