A C T I V I TAT S

PA R A L · L E L E S

6, 7 i 8 DE SETEMBRE
Exposició «Eines per destil·lar i treballar la vinya»,
a càrrec de Carles Domínguez López.
Mercat artesà i de pagès.

Caldrà adquirir el tiquet per a la copa commemorativa, les degustacions de vi/cava i gastronòmiques.
Hi haurà un servei de bar on es podran comprar aigües, sucs i refrescos.
En aquesta activitat es registraran imatges multimèdia amb
finalitats de comunicació i informació municipal.

Visita guiada a l’església a càrrec d’Edmon Colomer.
Músic i membre del CONCA (Consell nacional de la
cultural i les arts) amb la col·laboració de la Parròquia
de Santa Maria de Cubelles.
Activitat gratuïta consultar a www.cubelles.cat

DIMECRES, 11 DE SETEMBRE
Pl. de Santa Maria.
11.00 h Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
Ofrena floral al monument ‘El Geni i la força bruta’,
d’Anselm Cabús, amb el tradicional repic de campanes
i la participació del Cor l’Espiga i el pubillatge de
Cubelles.
PATROCINADORS
• Diputació de Barcelona
COL·LABORADORS
• Carles Dominguez López
• Josep Cuscó i Martí
• Carles Pérez i Castellvi
• Agrupació de balls populars
• Associació Col·leccionistes
de Plaques de Cava de Cubelles
• Cubelles Line Dancers
• Associació Tres Tombs
• Escola de Dansa Evafilm
• Academia Kids&us
• Escola de Ball Fame

• Exposició Permanent
del Pallasso Charlie Rivel
• Tegar
• Ràdio Cubelles
• El Cubell
• Diputació de Barcelona
• Associació d’hostaleria
i comerç de Cubelles.
• Dra Maria Josepa Estanyol
• Xarxa de calls de Catalunya
• Aquarium

• Arqueovitis
• Playa Aquapark
• Museu de la Xocolata
• Roc Roi
• Ildaca Linedance
• NODE Garraf
• Temps de vi
• Club Marítim Cubelles
• Edmon Colomer i Soler

ACTUACIONS MUSICALS

Presentació de les plaques de cava de la Festa de la
Verema 2019 a la carpa de Turisme.

PAU ALABAJOS /Dissabte 31 d’agost a les 23 h

LA TROPICAL /Dissabte 7 de setembre a les 22 h

Pau Alabajos va començar la seva carrera artística cantant als carrers
de València. L’any 2004 va publicar el seu disc debut, amb el qual va
guanyar diferents premis com ara el Premi Ovidi Montllor 2006 a la millor
lletra i el 2008, al millor disc de cançó d’autor. En 2008 va aconseguir el
Premi Enderrock, per votació popular, al millor artista i disc de cançó
d’autor, i el 2009 el Premi Muixeranga al millor disc del domini lingüístic,
per votació popular. A més, es va fer també amb el Premi de la Fundació
Gaetà Huguet a la millor producció cultural de 2011.

Nascuts entre palmeres i cocoters, i molt tocats per la tramuntana, arriben
a Èxits trepitjant fort, La Tropical! Dues hores i mitja sense pausa i molta
canya (també de sucre) per no parar de ballar i cantar fan, del seu, un
directe explosiu i màgic. Et transporten al millor dels estius i en el seu
espectacle mai no hi falten els collarets caribenys i, fins i tot, un concurs
de menjar plàtans. I és que La Tropical són sinònim de festa i bon rotllo!
En els seus concerts vibrareu amb els hits del panorama musical català,
espanyol, internacional, passant per tots els estils: reggaeton, disco, rock,
rumba, i acabant amb ska i punk per als que vulguin lluir cresta.
Tot plegat els converteix en un combinat refrescant per a totes les festes
i tipus de públic. En definitiva, són una aposta de qualitat, de la qual
tothom hauria de poder gaudir, almenys una vegada a la vida!

BANDA NEON /Divendres 6 de setembre a les 22 h
Una nit de festa no es pot il·luminar de qualsevol manera. Apaga el llum
de sempre, encén el lila de la Banda Neon i benvinguts a una gresca on
res és impossible. Ofereixen un concert de versions, brillant i esplendorós,
de dues hores i mitja, que frueix entre els temes mítics de la música disco
dels 80, la millor rumba i el rock de tots els temps i, fins i tot, per al
reggeton i trap més actuals. Banda Neon són una colla d’il·luminats amb
un tacte exquisit per servir el repertori dels altres de la millor manera
possible.
Es tracta d'un espectacle pròxim i per a tots els públics que no et pots
perdre, així que no et quedis a palpentes i gaudeix-ne.

LO PUTO CAT /Divendres 6 de setembre a les 00.30 h
Lo Puto Cat és un perversor, un terrorista musical, però adorable en el
fons. És un individu que estima la música que es fa a casa nostra; un
nigromant amb un poder tan enorme que és capaç de fer que fins i tot
els Manel tinguin “ritme. Lo Puto Cat és el fill bastard de la música
catalana que vol donar la seva opinió sobre el que s’està parint
(musicalment parlant) en aquest país.
Lo Puto Cat agafa, escolta, talla, enganxa, repeteix i esclafa els temes
en una premsa hidràulica per acabar convertint-los en subproductes
adulterats amb més additius que un Bollycao i més conservants que una
Coca-Cola.
Ell és LO PUTO CAT! Tremoleu, amants de la música catalana!

MUY STONE /Dissabte 7 de setembre a les 13 h
Muy Stone és una banda de pop-rock de Barcelona fundada el 2013, i
amb grans influències de “Los Rodriguez”, “Fito y Fitipaldis” i “Joaquín
Sabina”. Van ser els guanyadors del primer premi del concurs “El templo
de la música 2015” (Millor banda musical del Vendrell) i van aconseguir
el tercer lloc en el concurs musical de Barcelona “Big Bang Fest 2016”,
al qual es van presentar més de 100 bandes inscrites. Ivan Aguilera
també hi va rebre el premi al millor cantant. A principis del 2017 el grup
s’endinsa en la gravació del seu primer disc “Pequeños mentirosos”,
produït per David Palau, guanyador de “Latin Grammy 2012” i conegut
per ser el “Guitarrista de los Famosos". A partir de 2019 són també els
teloners oficials de Pancho Varona (guitarrista i compositor de Joaquín
Sabina) a Barcelona.

SEÑORAS QUE PINCHAN (Dj’s) /
Dissabte 7 de setembre a la 1.15h

Neixen de l’Associació el Cubell amb la intenció de reivindicar el paper
de les dones d’una certa edat als escenaris. L’experiència és un grau i
aquestes Señoras així ho demostren als plats amb una gran cultura
musical, que fa ballar el públic a ritme de diferents estils: jazz, cúmbia,
ritmes llatins, salsa, rumba... Odien el reggaeton, però s’ho permeten tot.

SR. RAMIREZ /Diumenge 8 de setembre a les 12.30 h
Sr. Ramirez o el que és el mateix Sergi Ramirez, presenta un repertori de
cançons, en què es recullen les melodies de tota una vida, entre acords
i melodies que evoquen l’essència del pop-rock més emblemàtic. I ho
fa amb veu pròpia, sota el paraigua de les seves emocions, les
experiències més universals del cant al desamor i la reivindicació més
agosarada de la música per si mateixa.

EL POT PETIT - LA GRAN FESTA! /
Diumenge 8 de setembre a les 19.30 h

Un espectacle molt festiu i especial que combina la música, els titelles,
les danses i amb el qual petits i grans passaran una molt bona estona.
En aquest concert podreu gaudir de música en directe amb vuit artistes
dalt de l’escenari: baix, bateria, guitarra, piano/violí, saxo, trombó, titellaire
i veus; i escoltar les cançons de diversos estils musicals i que formen
part de tres discos amb temes propis: “Canta amb el Pot Petit”, “Ritmes
i Rialles” i “A l’aventura!”.

CELTAS CORTOS /Diumenge 8 de setembre a les 22.00 h
Celtas Cortos és un conjunt musical fundat a Valladolid a mitjans de la
dècada dels 80, reconegut pel seu particular estil de rock celta i lletres
combatives (però també romàntiques) en la veu característica del seu
cantant, Jesús Hernández Cifuentes. Amb el temps, l'estil del grup ha
incorporat influències d'altres músiques com ara el metal, l'ska, el
flamenc, el son cubano o, fins i tot, el tecno.
El nom del grup, que coincideix amb el d'una coneguda marca de cigarrets
sense filtre, fa referència a la seva predilecció pel so distintiu de la música
celta: la portada del primer disc i la tipografia del seu logotip n'evidencien
la relació.
Amb gairebé 2 milions de discos venuts i més de 2.000 concerts i amb
un llegat d’himnes a la seva discografia, Celtas Cortos té el nou repte al
camí d’alegrar la vida a un munt de generacions.

CUBELLES 2019 · 6, 7 I 8 DE SETEMBRE
PLAÇA DEL MERCAT: Degustacions de vi, cava i gastronòmiques
Actuacions musicals · Activitats infantils · Mercat artesà

11.00 h Demostració modalitats de ball. Escola de Dansa Evafilm.
12.00 h Actuació de Ildaca Linedance

MASET

12.00 h Taller de pintar cares en anglès, a càrrec de Kids&Us.
13.00 h Concert vermut amb MUY STONE.

Pati de Ponent Castell de Cubelles
23.00 h Concert: PAU ALABAJOS. Aforament limitat.

(En cas de pluja el concert es farà a la sala d’exposicions del centre social)

DIVENDRES 6 DE SETEMBRE
Plaça del Mercat

19.00 h Cursa infantil de tonells de vi.
Concurs infantil de trepitjadors de raïm.
20.30 h Actuació de Cubelles Line-Dancers.
22.00 h Concert: LA TROPICAL.
01.15 h DJ´s: SEÑORAS QUE PINCHAN.

19.00 h Cursa infantil de tonells de vi.

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

20.00 h Inauguració oficial de la XXXII Festa de la Verema.
Amb la Participació de colles de l’Agrupació de Balls Populars
de Cubelles i dels Castellers del Foix de Cubelles.

VISITES GUIADES
Plaça del Castell

21.00 h Lliurament dels Premis Pàmpols 2019.
Tradicional Trepitjada de raïm i tast del primer most, amb la
col·laboració de l’Associació Tres Tombs de Cubelles i de Josep Cuscó,
acompanyat dels nens i joves de la vila.
(En cas de pluja aquest acte es farà dissabte a les 21h)

22.00 h Concert: BANDA NEON.
00.30 h Concert: LO PUTO CAT.

DISSABTE
DISSABTE87DE
DESETEMBRE
SETEMBRE
Plaça Llibertat, 6

De 9.00 h 20a Trobada de Col·leccionistes de Plaques de Cava, a càrrec de
a 14.00 h l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Cubelles.

VISITES GUIADES
Plaça del Castell

12.00 h Visita al castell i nucli antic.*

Can Aleix
10.00 h Visita guiada de cups antics conservats del S. XIX o anteriors
i 12.00 h i altre material de col·leccionisme a la Masia de Can Aleix (Can Xicarrò)
documentada des de 1585 per un testament d’en Perot Negrell.*
les activitats finalitzaran amb una copa de cava a la plaça del Mercat.
* Totes
Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat.

11.00 h

*

Ciutat portuària ibèrica de la Mota de Sant Pere
Tast de vins fets en àmfores i explicació jaciment ibèric a càrrec
d’Arqueovitis. *
Cal Inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme: 5€, places limitades.

12.00 h Visita al castell i nucli antic.*

Can Aleix

10.00 h Visita guiada sobre els cups antics conservats del S. XIX o anteriors i
i 12.00 h altre material de col·leccionisme a la Masia de Can Aleix (Can Xicarrò)
documentada des de 1585 per un testament d’en Perot Negrell.*
les activitats finalitzaran amb una copa de cava a la plaça del Mercat.
* Totes
Places limitades, cal inscripció prèvia a www.cubelles.cat.

Plaça de la Vila

12.00 h Tast de vi caixer (vi jueu de les cerimònies religioses) amb visita guiada
i explicació del call jueu, a càrrec de la Dra. Maria Josepa Estanyol,
professora honorífica de la Universitat de Barcelona. i presidenta de la
xarxa de calls de Catalunya.*

* Cal Inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme: 5€, places limitades.
Plaça del Mercat

11.00 h Demostració de modalitats de ball. Ball Fame.
12.00 h Taller de cuina temàtica: La vinya i el vi en anglès, a càrrec de Kid&Us.
12.30 h Concert vermut amb SR. RAMIREZ.
De 10.00 h Activitats infantils durant el matí.
a 14.00 h Jocs gegants relacionats amb la verema: Trencaclosques, gotims
equilibristes, punteria, llançament d'espardenya; Al cub!, Del raïm a la
taula, Jo de gran vull ser viticultor!... Inflables gratuïts tot el matí.
19.00 h Cursa infantil de tonells de vi.
Concurs infantil de trepitjadors de raïm.
19.30 h Animació infantil. El POT PETIT.
22.00 h Concert: CELTAS CORTOS.

PROGRAMACIÓ

DISSABTE 31 D'AGOST

De 10.00 h Activitats infantils durant el matí.
a 14.00 h Jocs gegants relacionats amb la verema: Trencaclosques, gotims
equilibristes, punteria, llançament d'espardenya; Al cub!,
Del raïm a la taula, Jo de gran vull ser viticultor!...
Inflables gratuïts tot el matí.

Nascut al cor del Penedès, Maset és avui
un reconegut grup vinícola familiar amb
cellers repartits en diferents regions de
l'Estat, pioner en la venda directa de vins
i caves al consumidor final. Un tret
característic que, juntament amb la
constant innovació, el converteixen en
un referent dins el sector.
Vins i caves DO Penedes,
DO Catalunya, Cava
maset.cat

CAVES I VINS L’ESPECTRE
L'Espectre Liqueurs és una empresa jove
amb una gran tradició al cava i el seu bon
saber fer, que sap compaginar la feina
d'abans amb els més sofisticats mitjans
tècnics d'avui dia. Això ens permet com a
marca acostar-nos el més possible a la
perfecció dins d'aquesta antiga tradició i
innovació d'elaboració de cava.
www.lespectreliqueurs.com
Cava l'Espectre: Brut Nature Reserva,
DO Penedès.
Cava L'infant: Brut Nature Vintage,
DO Penedès.

BOTIGA QUE BO
Botiga gastronòmica de Cubelles
regentada per la tercera generació
de la família Granell. Una botiga
especialitzada en el menjar i en
una amplia selecció de vins i caves
del territori.
@que.bo.cubelles

DEGUSTACIONS
GASTRONÒMIQUES
DEMETER DE TASTAVINS NAVERAN
DEMETER DE TASTAVINS
www.demeterdetastavins.com
Demèter de Tastavins, S.L. és
propietària d'una finca agrícola en els
termes municipals de la Portellada i
Ràfels, a la serra mitjana de la comarca
del Matarranya (Terol), per sobre dels
600 metres sobre el nivell del mar.
D’agricultura ecològica presenta el
vi rosa i vi negre garnatxa: Tel·lúric.
CAVES NAVERAN
www.naveran.com
Naveran és el cognom d'una família
dedicada al cultiu de les vinyes i a la
producció artesanal dels seus propis
vins i caves. Els seus cellers estan
situats a la finca de Can Parellada
(Torrelavit), al centre de l'Alt Penedès.
El fet de ser vitivinicultors, és a dir,
de conrear les vinyes i d'elaborar els
vins, controlant en tot moment el
creixement i la qualitat del raïm i
realitzant coupages innovadors a
partir de les seves pròpies varietats,
distingeix aquests cellers de la majoria
dels que es troben a la zona.

L’ARMENGOL
Establiment de Cubelles on es poden
tastar vins de Catalunya i d’Espanya,
vermut i caves així com bons embotits.

VINATERIA INZOLIA

MESON BARBACOA

INZOLIA va néixer amb la il·lusió d’oferir
un nou concepte de comerç, i anar més
enllà de la venda i assessorament de
vins. És per això que a l’INZOLIA hi
trobareu 3 fronts als que ens dediquem
en cos i ànima. La venda al públic,
la distribució per al sector de la
restauració i un bar de vins on es pot
provar els vins i el cava acompanyat
d’un aperitiu.
https://inzolia.blogspot.com
Vins: Can Feixes Blanc i selecció negre.
Blanc i Negre Masia Freyer.
Rosat Petit Caus.
Cava: Mistinguet

Plats: Botifarra a la graella amb all i oli,
Tira de costella adobada a la graella,
Porc senglar, xoricets al vi blanc del Penedès.

TEMPS DE VI
És una fira amb tres eixos principals:
u, promoure els vins elaborats a
Catalunya; dos, estendre la cultura del
vi i del cava, i tres, augmentar la
presència de vins de la terra a la carta
dels restaurants.
A la festa de la verema vindran amb
una representació dels vins dels cellers
de la darrera edició. Vins i Caves
d'arreu de Catalunya
www.tempsdevi.cat

EL VIAGROT I LA DRAGA
Plats: Pop a la gallega, Braves trapelles, “Rabas
rialleres” “Musclos a la marinera” “Chimi chori”.

LA TRATTORIA DEL MAR
Plats: Pizza, “cucurutxo de seitons amb
encenalls de patata”, braves, “sevillanos”.
Postres: Gelatto italiano.

VEGGIE FOODS
Plats: Hamburgueses d’espinacs i seitan
amb salsa chimichurri.
Mandonguilles de seitan amb salsa de tomàquet.
Pintxos de “morcilla” vegana.

BAR-RESTAURANT L’ARMENGOL
Plats: Ració de formatge La Casota de Araque,
ració de pernil ibèric de Guijuelo,
ració de pa de coca del Maresme.

EL PATI BLAU
Plats: Menjar italià casolà.
Lassagna, focaccia, pizza, panzerotti
(empanades) i mandonguilles de pa.

D E G U S TA C I O N S

DEGUSTACIONS
VI / CAVA

Plaça del Mercat

10.00 h Màster Class gratuïta de Zumba a càrrec d’Evafilm

