
Cubelles és una vila i municipi de la comarca del Garraf, situada a 50 km de Barcelona, l'úl#ma població de la zo-

na costanera de la província i de la comarca per la part del sud. Hi passa 

i desemboca el riu Foix.  Les primeres no&cies escrites sobre el terme de 

Cubelles són de l’any 977. Es tracta de la venda del castell de Castellet i 

es troba recollida al Cartulari del mones#r de Sant Cugat del Vallès.  La 

primera vegada que es fa referència escrita al castell de Cubelles fou 

l’any 1041, al testament de Gombau de Besora, senyor de Cubelles du-

rant la primera meitat del segle XI. El castell es va construir sobre l’es-

mentada vil·la romana i va conservar la funcionalitat de diversos cups i 

cisternes d’emmagatzematge dels productes de la terra.  Cubelles està en una zona anomenada calcinera, com la 

major part de comarca, una zona on hi havia forns de calç. Totes les restes estan molt malmeses i colonitzades 

per tota mena de vegetació. Els primers esments escrits són de 1738, quan al Llibre de Comptes de Rocacrespa hi 

apareix citat el Forn del Castellot. Els forns de calç van con#nuar emprant-se fins a la segona meitat del S.XX. Les 

tasques de calciner es combinaven amb les tasques de pagès, ja que la feina no és con&nua tot l’any.  

Caminades Eixample      Senderisme: 10 de gener del 2017 

Cubelles.— Mas Guineu—Mas Peirot (Cabana pastor) - Turó de l’avenc—Masia Puig de Tiula—

Cubelles (Castell, Església, Monument a Charlie Rivel). 

Dades de la sor#da prèvia( longitud 12,4 kms, 180 m de desnivell, temps/mov 3 h ) 

Mas de la Guineu 

Apareix citada amb aquest nom al S.XVIII, tot i que amb diferents variants: ca la 

Guineu o mas de la Guineu. 

Mas Peirot és una autèn#ca masia de 850m2, originalment construïda el 1800 i 

renovada recientement mantenint l’es#l original.  

La finca disposa de 60 Hectáreas inclou 6Ha de viinyes  i 1Ha d’arbres fruiters. Està 

situada en el terme municipal de Cunit .  Es lloga com a casa rural. 

Turó de l’Avenc de Sant Antoni  Conté d'una pe#ta cova o avenc situat  prop de la masia del mateix nom, amb 
dues galeries i una profunditat propera als 40 metres de longitud, on s'han trobat ves#-
gis de l'home prehistòric. 

En el decurs del temps, ha #ngut diversos usos, des del conreu de xampinyons fins a 
l'habilitació com a cova. L'entrada actual és ar#ficial i originalment era més baixa, ja que 
es va buidar per aprofitar la terra. 

Presenta una obertura al final de la primera galeria, que es tracta de l'entrada originària 

a l'avenc, i restes d'estalac#tes i estalagmites no gaire ben conservades. 

Barraca de pastor de pedra seca, situada a l’interior del Mas Peirot. 

Tipus de construcción: Aèria aillada 

Tipus de porta: llindar plana 

Forma: planta rectangular.  No restaurada 

Estat: Perfecte estat   Orientació: Sud 



Castell dels Marquesos d'Alfarràs (Cubelles - Garraf) 

Segles XVI-XVII—Bé cultural d’interès nacional 

Construït el 1675 sobre les restes de l'an#c castell de Cubelles, documentat 

des del segle XI. El palau va ser fet construir per Carles de Llupià, segons 

projecte de fra Josep de la Concepció. És un gran edifici senyorial de planta 

baixa, dos pisos i golfes, amb una torre semicircular a un extrem. Va ser ha-

bitat fins el 1976 i el 1988 va ser adquirit per l'Ajuntament, el qual l'ha res-

taurat recentment. Actualment acull l'oficina de turisme.  

Església parroquial de Santa Maria (Cubelles - Garraf) 

Segles XVI-XVII - es#l Barroc 

Obra del 1697 i que no es va acabar fins el 1737, ja que va estar uns anys interrompuda per la 

Guerra de Successió. Subs#tuïa un temple del segle XIII, del qual no n'ha quedat cap ves#gi. És 

un edifici de tres naus cobert amb volta de canó i teulat a dues aigües i amb contraforts late-

rals. El campanar, octogonal, és del 1765. La façana, de to rosat, imita un encoixinat. Va ser 

cremada el 1936 i es va esfondrar la volta, que no va ser refeta fins el 1955.  

Josep Andreu Laserre, el famós pallasso conegut com Charlie Rivel, va néixer a Cubelles el 

1896. El 1980 es va inaugurar, en presència de l'ar#sta, el monument que el poble li dedicà. Hi 

ha també el Charlie Rivel Hall, un museu on s'exposen objectes del genial pallasso i del món 

del circ.  

La masia de Puig de Tiula  es troba a Cunit, és d'ús agrícola, amb forma de &pica masia ca-

talana. 


