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Descripció
El Local del Círcol Cubellenc es troba ubicat al bell mig del casc antic de Cubelles, al carrer
Armengol entre els carrers d'Àngel Guimerà i de Colom. Es tracta d'un edifici enfrontat a
l'església de Santa Maria, amb d'altres habitatges, a la seva part posterior. Té una
morfologia allargassada que fa cantonada amb el carrer Colom, amb planta baixa
comercial, un primer pis i un terrat. També compta, per la banda sud, amb el local de
l'actual Cafè Armengol i la terrassa d'aquest, que fan cantonada amb el carrer d'Àngel
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Guimerà.
Està format per una planta baixa comercial, un primer pis i una terrassa plana. Les façanes
actuals són fruit de diverses i successives modificacions. Actualment compta amb obertures
comercials modernes i d'entrada a habitatge a la planta baixa, i finestres i un balcó a la
primera planta, emmarcats per maons a vista, mentre la resta del conjunt està pintat de
blanc. Cal ressaltar la línia de separació entre aquest primer pis i la línia de base del terrat,
decorat mitjançant ceràmica en colors alternants (en negre i blanc).

Història
El 23 de febrer de 1890, Antoni Rovirosa va presentar a l'ajuntament els estatuts de la nova
entitat, que va ser aprovada pel Govern Civil. El dia 25 de març de 1890 els membres fundadors
van procedir a celebrar l'acta de constitució de l'entitat. Aquesta va establir, des del primer
moment, la seva activitat al Cafè Armengol (s'hi accedia llavors pel carrer Colom) i un pati i una
sala veïna que era emprada com el teatre (el local actualment ocupat pel bar, que toca amb el
carrer d'Àngel Guimerà).
Fou un indret on s'hi dugueren a terme, fins ben entrat el franquisme, tot tipus d'activitats
culturals i d'entreteniment sobretot representades per funcions teatrals, balls i cinema, així com
el bressol d'altres entitats socio-econòmiques cubellenques com el Cor de l'Espiga, la Societat
L'Aliança i la Cooperativa La Salvadora.
Durant la postguerra més recent, el Círcol Cubellenc i el Cafè Armengol van romandre tancats.
El cafè va poder obrir de nou el setembre de 1939, mentre que el teatre no va tornar a tenir certa
activitat fins l'any 1955. De fet, el Círcol Cubellenc ja no tornaria a tenir activitat. No obstant, a
partir de 1962 aquest àmbit va deixar de tenir la fisonomia inicial per convertir-se en la cafeteria
(lloc on es troba encara avui), ja totalment deslligada de cap altra entitat.
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