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Twitter 

https://twitter.com/castellersdel 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/Castellers-del-Foix-
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https://www.instagram.com/castellersdelfoix/ 

 

 

 

Pàgina WEB 
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castellersdelfoixdecubelles.blogspot.com 

 

 

Contacteu-nos Castellers 

del Foix de 

Cubelles 

ls Castellers del Foix de 

Cubelles som reconeguts per 

la Coordinadora de colles Cas-

telleres de Catalunya com a 

Colla Castellera en Formació des del 

gener de 2022. 

 

E 
Què som 

 



ctuem en molts dels esdeveniments 

de Cubelles, com son la Festa Ma-

jor, la Festa de la Verema, la Xato-

nada, el Cubelles Noir,... a més, 

també actuem en altres poblacions convidats 

per altres colles.  Cal assenyalar, que en la 

nostra curta història ja hem actuat en un es-

deveniment tant important com les Decen-

nals de Valls 2021+1. 

 

 

 

A 
Què fem 

S 
s oferim una nova manera de do-

nar-vos a conèixer, participant en 

un projecte cultural engrescador 

que sempre us farà quedar bé davant dels 

vostres proveïdors i clients. 

  

Es podran veure el vostre nom i la vostra 

marca comercial allà on anem.  Ficarem el 

vostre logotip en l’apartat de patrocinadors 

de la nostra WEB, el qual portarà un enllaç a 

la vostra.  Podem també, acordar una o més 

actuacions i/o tallers al vostre centre de tre-

ball. 

ls Castellers del Foix de Cubelles 

som la colla castellera de la vila de 

Cubelles (Garraf), fundada l'any 

2019. El nostre color de camisa és el blau 

turquesa. Som una entitat cultural que té 

com a objectiu la promoció i divulgació del 

fet casteller mitjançant actuacions, diades 

castelleres amb altres colles, i altres actes, 

com tallers escolars o assajos públics, per 

Cubelles i rodalies. Som un grup de cube-

llencs i cubellenques entusiasmats per fer 

castells i per fer més gran la colla castellera 

de la nostra vila. 

 

Actualment som unes cent vint persones que 

ens reunim per fer assajos els divendres de 

20.30h a 23h a La Sala Multiusos de Cubelles. 

Aquests assajos estan oberts a tothom, inde-

pendentment del seu gènere, edat, religió, 

raça,... on tothom hi té cabuda i pot partici-

par-hi. Els castellers no són només la gent 

que puja, també són castellers la gent que 

aguanta tot el pes del castell a les seves es-

patlles, o qui fa la pinya, o qui fa tasques au-

xiliars, etc.  

E 
Qui som Què us oferim 

U 


