
• Durant tot el mes d’abril, al Centre Social, exposició fotogrà-
fica sobre Joan Roig i Piera realitzada per Antoni Pineda i 
Gavaldà, dels Amics del Castell. 
Inauguració: 14 d’abril a les 18:30 h.

Dijous, 14 d’abril
• A les 18:30 h. a la sala d’exposicions del c. Joan Roig i Piera 
taula rodona sobre  Joan Roig, un referent cívic i cultural, a 
càrrec de Joan Vidal i Ramon Gómez dels Amics del Castell. Al 
llarg de l'acte es passarà el vídeo de l'homenatge que el poble 
de Cubelles dedicà a Joan Roig el 2 de desembre de 1984 en 
què li fou dedicat un carrer.

Divendres, 15 d’abril
• A les 19.00 h. al Centre Social, conferència i projecció dels 
treballs d’extracció dels murals de Can Travé a càrrec de 
Mia Marsé, restauradora. Organitza: Arxiu Municipal. 

Del 15 al 17 d’abril
• A la rbla. Pau Casals celebració de la Feria de abril. 
Organitza: Associació de Veïns de la rbla. Pau Casals. 

Dissabte, 16 d’abril
• A les 17:30 h. al pati de ponent del Castell, acte central del 
25è aniversari de La Draga amb la contacontes Susana Peix. 

Tot seguit, pels carrers del centre de la vila, cercavila amb La 
Draga i diverses colles convidades. Organitza: ABPC. 

• A partir de les 21.00 h. a la pl. del Centre Social, sopar 
popular amb asado argentino i concert amb els grups: Kikus 
Costa (cantautor), Enma Fernández 5tet (Rock'n'Roll) 
i Dj's Xexi & Boxi. Preu tiquet del sopar: 8 euros. 
Venda de tiquets fins dimecres 13 d'abril la botiga Miró Gràfic 
(C. Jacint Verdaguer, 46). Organitza: El Cubell.

Dilluns, 18 d’abril
• A les 19.00 h. a la sala d’actes de la Parròquia, presentació 
del llibre “150 anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell 
1865-2015” coordinat per Joan Solé i Joan Montserrat. 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs amb la col.laboració 
dels  Amics del Castell.  

19, 21 i 22 d’abril 
• A l’Institut Cubelles i a l’Institut Les Vinyes, xerrada sobre les 
tradicions culturals a la Unió Europea a càrrec de Joaquim 
Millan, secretari general del Consell Català del Moviment 
europeu, i Marta Marfany, dinamitzadora cultural, per als 
alumnes de 3r i 4r d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

Dimecres, 20 d’abril
• A les 19.00 h. al Centre Social, dins del cicle Les Tradicions 
Catalanes,  conferència/col·loqui sobre la Flama del Canigó a 
càrrec de Llum Ferrero i Antoni Ayala, membres de l’entitat 

Memorial 1714 i presidents de Tradicions i Costums. 
Organitza: Ateneu Sobiranista Català amb la col·laboració de 
la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança i l’ANC.  

Dijous, 21 d’abril
• De les 12.00 h. a les 13:30 h. al Centre Social, emissió en directe 
del programa de Ràdio Espècies Protegides de la Cadena Ser, 
especial 120 anys del Charlie Rivel i 42a Setmana Cultural. 

• A les 19.00 h. al Centre Social presentació del llibre guanyador 
de la Beca d’Investigació Local 2012 Joan Boscà i Almogàver, 
Senyor de Cubelles. Cultura i Renaixement de Manuel Millán 
i Anselm Cabús.  

Divendres, 22 d’abril
• De les 18:30 h. a les 19.00 h. a la sala Sociocultural, l’hora del 
conte amb la representació El petit Charlie en commemoració 
dels 25 anys de l’Exposició Permanent Charlie Rivel i els 120 
anys del seu naixement. 

• A les 19.00 h. a la sala Sociocultural, Lliurament premis 20è 
Concurs de Contes i Narració Breu Víctor Alari 2016 
i IX Micròfon d’Or de Ràdio Cubelles. Obertura de l’acte a 
càrrec de la coral infantil Espiguetes. Durant el lliurament de 
guardons el Grup de Teatre del Casal de Cultura farà lectura 
del poemes guanyadors que seran musicalitzats pel Taller de 
Música Pizzicatto.

• A les 21.00 h. al cinema Mediterrani, monòleg protagonitzat 
pel showman Guillem Estadella, sobre l'humor del Penedès 
Marítim centrat en Cubelles. Organitza: AJC. 

Dissabte, 23 d’abril
• Durant tot el dia, parades de llibres i roses a la pl. de la Font, 
c. Colom i pl. de Santa  hMaria. 

• De les 10.00 h. a les 13.00 h. a la pl. de la Font, Ràdio Cubelles 
fa programa especial en directe, amb motiu dels 120 anys del 
naixement del pallasso Josep Andreu Lasserre Charlie Rivel.

• De les 11.oo h. a les 13.00 h. i de les 18.00 h. a les 20.00 h. a la 
pl. del Castell, Jornada de Portes Obertes de l’Exposició 
Permanent del Pallasso Charlie Rivel.

• A les 11:30 h. a la pl. del Castell, titelles El Drac i el petit Jordi 
presentat per la titella d’en Charlie Rivel.

• De les 11.00 h. a les 14.00 h. a la pl. del Centre Social, 1a 
Trobada d’artistes plàstics i gràfics de Cubelles. 

• A les 16:30 h. davant de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan 
Avinyó, conta contes i animació infantil especial Charlie Rivel 
amb Estrella i els Contes i el grup Ànima de Borinot.

• A les 17:30 h. pl. de la Font, taller de labors a càrrec de 
Labors de Cubelles i Puntaires Cubellenques.

• A les 18.00 h. a la pl. del Castell, taller d’imitadors de Charlie 
Rivel i activitats infantils. 

Diumenge, 24 d’abril
• A partir de les 8.00 h. i fins a les 13.30 h, 9è Concurs de pintura 
ràpida. Inscripció i segellat dels bastidors al Centre Social 
a partir de les 8.00 h. Bases del concurs a www.cubelles.cat. 

• A partir de les 10.00 h. al c. Major, 18a Trobada de Puntaires 
i de Patchwork amb la participació de puntaires d’arreu de 
Catalunya i de les entitats Labors de Cubelles i Puntaires 
Cubellenques, estands de productes artesans, llibres i trobada 
de col·leccionistes de plaques de cava. 

• De les 10.00 h a les 14.00 h. a la pl. del Castell, Jornada de Portes 
Obertes de l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel.

• A les 12.00 h, davant de l’església, inici de la cercavila de balls 
blancs de l’Agrupació de Balls Populars pel pg. Narcís Bardají, 
c. Àngel Guimerà, pl. de la Font, Jacint Verdaguer, Nou, 
c. Colom, pl. Santa Maria, Anselm Clavé i ballada final a la pl. 
de la Vila. 

• A les 12.00 h. a la pl. del Mercat, inici dels 3 Tombs des del 
c. Nou, c. Piular, pg. Vilanova, c. Rocacrespa, c. de la Creu, 
c. Sant Antoni, c. Àngel Guimerà, c. Joan Roig, c. Víctor 
Balaguer, c. Joan XXIII, c. Raval del Torrent. 
Organitza: Associació 3 Tombs.

• A les 14.00 h. a la pl. del Centre Social, dinar popular. Venda 
anticipada de tiquets al Centre Social. Organitza APBC

• A partir de les 18.00 h. a l’església Santa Maria, “12è Festival 
de Cant Coral Vila de Cubelles” amb la participació de l’Orfeó 
Andorrà (Andorra La Vella), Coral Ariadna (La Garriga), Coral 
Vakombà (Sabadell), el Cor Espig@XXI i el Cor l’Espiga.

Exposicions
• Durant tot el mes de maig al Centre Social, exposició 
fotogràfica 25 anys de La Draga. 
Inauguració: 5 de maig a les 18:30 h. Organitza: ABPC.
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