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Horaris

Arxiu Comarcal
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i 
de 15 a 18 h
Divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 17 h

Biblioteca comarcal
Matí: dimarts, dimecres, divendres 
i dissabte de 10 a 13.30 h
Tarda: de dilluns a divendres,
de 16 a 20 h

Centre d’Acollida Turística (CAT)
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h
Cap de setmana i festius, de 9 a 14 h

Centre d’Empreses Innovadores (CEI)
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Centre de dia integral Josep Valls
Obert tots els dies de l’any, 
de 8 a 20 h

Museu Comarcal
Visita la Casa Museu Duran i 
Sanpere: divendres i dissabtes, 
de 17 a 18 h. 
En altres horaris cal reserva prèvia.
Visites a l’exposició I’am 93 i 
exposicions temporals: de dimarts 
a dijous, diumenges i festius, d’11 a 
14 h. Divendres i dissabtes, d’11 a 
14 i de 18  a 20 h.
Dilluns, tancat.

Piscina coberta
Dies laborables: de 7 a 23 h
Dissabtes: de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 14 h

Portada: La boira ha format part del paisatge de la ciutat al gener (foto passeig Balmes, Jordi Prat)

Salutació i breus
Notícies
Agenda
Notícies
Opinió dels grups polítics

S U M A R I
03

04-09
10-11
12-14

15

Paeria de Cervera
Atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dijous, de 17 a 19 h

Oficina de gestió del cementiri
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Horaris de visita al cementiri:
Tots els dies, de 10 a 20 h

Oficina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h. (ajuts de lloguer)

Punt d’Orientació Laboral
De dilluns a dimecres, d’11 a 13 h

Del divendres 31 de gener al dijous 6 de febrer: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 7 al dijous 13: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 14 al dijous 20: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 21 al dijous 27: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 28 al dijous 5 de març: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

www.cerverapaeria.cat  /  Correu electrònic: ajuntament@cerverapaeria.cat 

P A E R I A

A LT R E S  S E R V E I S

Paeria de Cervera Centraleta  973 53 00 25   
 973 53 08 14
Alcaldia 973 53 19 14
Cultura i Patrimoni 973 53 35 03
Esports i Educació 973 53 35 44
Festes 973 53 38 03
Fires i Mercats 973 53 30 09
Ocupació 973 53 35 48
Recaptació 973 53 02 34
Urbanisme 973 53 35 00
Policia Local 900 92 49 24
Arxiu Comarcal de la Segarra 973 53 17 18
Biblioteca Comarcal 973 53 08 13
Centre d’Acollida Turística (CAT) 973 53 44 42
Centre d’Empreses Innovadores 973 53 02 00
Centre Municipal de Cultura 973 53 04 88
Conservatori de Grau Mitjà 973 53 11 02
Museu Comarcal 973 53 39 17
Empresa Municipal d’Aigües 973 53 20 05
       Avaries (24 h) 900 10 05 38
       Atenció client i  900 10 05 37
       reclamacions (8-21 h) 
       Comunicació  902 25 00 70
       de lectura (24 h)

Abocador comarcal 973 29 40 04
Asepeyo 973 53 12 00
Camp de futbol 973 53 43 06
CAP 973 53 10 48
Càritas 973 53 21 51
Casal de la Gent Gran 973 53 37 18
Casal Parroquial 973 53 03 13
CEIP Jaume Balmes 973 53 04 93
CEIP Josep Arques 973 53 07 65
CEIP Les Savines 973 53 44 04
Centre de Recursos 
Pedagògics 973 53 16 50
Centre de dia integral 
Josep Valls 973 53 40 25
Centre Obert l’Espàtula 973 53 25 47
Centre Ocupacional l’Espígol 973 53 40 82
Creu Roja 973 53 20 84
Consell Comarcal 973 53 13 00
Contribucions 973 53 04 55
Correus  973 53 12 16
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 973 53 04 23
Emergències 112
Escola d’Adults
Joan Comorera 973 53 25 64
Estació d’autobusos 973 53 31 84
Fecsa 973 53 44 10
Fundació Xavier Paules 973 53 07 32
IES Antoni Torroja 973 53 14 50
IES La Segarra 973 53 05 54
Llar d’infants Arrel 973 53 12 24
Ofic. de Benestar Social 
i Família 973 53 40 53
Piscina coberta 973 53 20 36
Renfe 973 53 08 39
Servei Educatiu (EAP) 973 53 44 11
UNED 973 53 07 89
Urgències mèdiques 973 53 25 29
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Breus
SALUTACIÓ
Ramon Augé i Gené
Paer en Cap

Una vegada hem deixat enrere el mes de gener i les festes de Nadal, podem 
fer una valoració molt positiva de les activitats que s’han organitzat a la ciutat.
La Cavalcada de Reis va tornar a ser una festa multitudinària i amb molta parti-
cipació, amb 125 persones voluntàries, que juntament amb entitats i empreses 
col·laboren en l’organització d’aquesta festa tan màgica. Els Reis també van 
poder visitar les dos residències de la ciutat i els pobles de Vergós i Castellnou. 
El Parc de Nadal està plenament consolidat com a oferta lúdica i educativa. 
Cada any té més visitants, enguany més de 2.000 infants i joves menors de 16 
anys. 
La revetlla de Cap d’Any al pavelló polivalent va tornar a ser un èxit. Una oferta 
d’oci també consolidada que permet gaudir de la primera nit de l’any a Cervera.
Altres activitats com la representació dels Pastorets, els tradicionals concerts de 
Nadal del Conservatori i l’Agrupació Coral, la visita del patge Karim, el cagatió, 
els Mercats de Nadal... també han tingut molt públic i han completat una pro-
gramació rica i variada.
Gràcies a totes les persones i entitats que ho heu fet possible.

Aquest mes de gener i en pocs dies de diferència a la nostra ciutat s’han orga-
nitzat dos jornades de gran interès i importància. L’Auditori va acollir la jornada 
“Salut Mental i Joves”, organitzada per l’Equip d’Atenció Primària del CAP de 
Cervera, i al Centre d’Empreses Innovadores es va dur a terme una jornada so-
bre transició energètica, a càrrec de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat. 
Als dos actes hi han participant ponents especialistes i públic arribat d’altres 
comarques de Lleida. La Paeria ha col·laborat amb les dos jornades, que po-
sicionen Cervera com a ciutat per acollir aquest tipus d’esdeveniments, que 
generen nous coneixements i també riquesa econòmica.

En la jornada sobre la transició energètica es va tractar sobre les polítiques 
que hem d’implementar les administracions per descarbonitzar el territori. El 
ajuntaments, com a administració més pròxima, hem de donar exemple a la 
ciutadania. En aquest sentit, vull destacar que a Cervera hem posat en marxa un 
punt de recàrrega per a vehicles elèctrics que disposa de tres preses de corrent 
amb els connectors més habituals. En pocs dies de funcionament ja ha registrat 
més de 100 càrregues. Les persones usuàries d’aquest tipus de vehicles podeu 
sol·licitar una targeta de recàrrega, de manera gratuïta, a la Paeria.

Al marge d’aquestes notícies positives, malauradament també he de comentar 
que la Paeria de Cervera ha estat víctima d’una estafa de 134.427 euros per la 
suplantació de la identitat d’un dels nostres proveïdors habituals. Estem treba-
llant per revertir la situació i recuperar els diners, i també hem iniciat accions per 
augmentar la seguretat en el procediment dels pagaments.

Una altre fet negatiu ha estat l’afectació del temporal Glòria a tot el municipi. Hi 
ha hagut desperfectes a l’edifici de la Paeria, en arbres, mobiliari urbà, habitat-
ges, finques, camins... Hem fet tot el possible per restablir els serveis afectats, 
valorar les afectacions i demanar ajuts a les administracions superiors.

El mes de febrer comença amb la Festa Major del Santíssim Misteri, amb un 
esdeveniment únic com és el Cant de les Completes. La programació inclou 
també activitats culturals i festives per a tots els públics. Espero que les gaudiu.

“SALUT MENTAL I JOVES”

L’Equip d’Atenció Primària de Cer-
vera, la Paeria i el Consell Comarcal 
de la Segarra van organitzar, dimarts 
21 de gener, la primera Jornada de 
Treball de Salut Mental i Joves, amb 
l’objectiu d’abordar la problemàtica 
de la salut mental en adolescents i 
joves.
A la Jornada, que va tenir lloc a 
l’Auditori, hi van participar unes 50 
persones,. Va servir per adquirir nous 
coneixements i posar en comú tota 
la feina que s’ha fet fins ara des de 
diferents entitats i administracions. 
També va servir per exposar la feina 
dels professionals i obrir noves vies de 
col·laboració.

“TRANSICIÓ ENERGÈTICA”

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
va organitzar la jornada “Els eixos bà-
sics de la transició energètica a Cata-
lunya”, al CEI Cervera, el dimecres 22 
de gener.
Es va explicar com es pot participar 
en la transició energètica al món local, 
en una sessió adreçada a alcaldes i 
tècnics de la Plana de Lleida, i al món 
empresarial, en una sessió per als 
empresaris de la demarcació.
La presentació va anar a càrrec del 
paer en cap, Ramon Augé; el director 
dels Serveis Territorials d’Empresa i 
Coneixement a Lleida, Ramon Alturo; 
i el director de l’ICAEN, Manel Torrent.
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El director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep 
Manuel Rueda, i el director dels Serveis Territorials de Cultura a 
Lleida, Miquel Àngel Cullerés, van visitar, divendres 17 de gener, 
el Dipòsit de Patrimoni de la Generalitat que es troba a Cervera.

En la seva visita els van acompanyar el paer en cap, Ramon 
Augé; la regidora de Turisme, Roser Segura; i el cap de l’àrea de 
Gestió Patrimonial de la Generalitat, Abel Bruch, que els va guiar 
per les instal·lacions.

EL DIRECTOR DE PATRIMONI VISITA EL 
DIPÒSIT DE LA GENERALITAT A CERVERA

La Paeria de Cervera ha instal·lat un punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a l’avinguda Vidal de Montpalau, 
al costat de l’estació d’autobusos. Disposa de tres pre-
ses de corrent amb els connectors més habituals: una 
tipus CCS i una tipus CHAdeMO, que són de de corrent 
continu de 50 kW, i un presa estàndard de corrent altern 
de 22 kW.

Es pot sol·licitar la targeta de recàrrega de vehicles 
elèctrics de forma gratuïta a l’Ajuntament. 
Amb aquesta instal·lació, Cervera entra a formar part 
de la xarxa catalana d’estacions i apareixerà al mapa 
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics de l’Institut 
Català de l’Energia.

Ha representat una inversió de 34.718 euros, a càrrec 
de la Paeria de Cervera, que ha rebut una subvenció de 
l’Institut Català d’Energia de 29.005 euros.

PUNT DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

L’Agència Catalana del Patrimoni i la Paeria de Cervera han 
acordat establir vies de col·laboració per donar a conèixer 
l’equipament, i millorar la seguretat i l’entorn de la nau industrial 
on es troba. També s’han compromès a treballar conjuntament 
perquè el magatzem sigui visitable. 

Dipòsit de patrimoni cultural de Cervera
És l’àrea de reserva patrimonial més important de Catalunya, 
amb 10.000 m2 de superfície d’emmagatzematge i 2.000 m2 
destinats a laboratoris, espais per a investigadors i oficines. 
Acull reserves del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) i del Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC).
Del mNACTEC té un miler d’objectes, la majoria dels quals són 
peces de grans dimensions i tonatge, com màquines de vapor, 
maquinària tèxtil, d’arts gràfiques i de generació hidroelèctrica, i 
diferents mitjans de transport.

Pel que fa als dipòsits del MAC, conserva objectes de ceràmica, 
vidre, restes humanes, escultures, restes arquitectòniques, mo-
saics, esteles, fòssils, etc. També compta amb dues cambres es-
tanques, on es conserven els objectes més sensibles als canvis 
de temperatura i humitat.
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RESUM D’ESDEVENIMENTS DESTACATS

El Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de Cervera disposa d’un 
mòdul de 60 m2 amb tots els serveis a punt per a persones em-
prenedores que vulguin iniciar una activitat empresarial.

El CEI Cervera està ubicat al polígon industrial de la ciutat, en una 
nau de l’antiga Lear, on es van habilitar set mòduls de 60 m2 per 
a nous negocis. A més també compta amb un vuitè mòdul que 
es troba a l’històric edifici del Sindicat de Cervera.

L’objectiu del CEI és potenciar i millorar el teixit industrial i empre-
sarial de la ciutat i comarca donant suport, sobretot, a les per-
sones que inicien la seva activitat i que a més aportin innovació, 
generin riquesa i ocupació al territori. La gestió de l’equipament i 
l’assessorament empresarial va a càrrec de la Paeria de Cervera. 

En aquests moments estan ocupats sis mòduls i n’hi ha un de 
disponible. Les persones interessades podeu demanar informa-
ció del funcionament i els preus a cei@cerverapaeria.cat.

Lloguer d’espais 
El CEI Cervera, a més dels mòduls destinats a l’activitat empresa-
rial, disposa d’una sala d’actes i altres espais útils per a sessions de 
formació, jornades, presentacions, reunions… que es poden llogar. 

Tots aquests espais estan equipats amb mitjans audiovisuals i 
disposen de wi-fi gratuïta. Hi ha sales amb capacitat des de 8 
fins a 50 persones.
Informació del funcionament i els preus a cei@cerverapaeria.cat

MÒDUL DISPONIBLE AL CEI CERVERA,
QUE TAMBÉ LLOGA DIVERSOS ESPAIS

Vídeo de les instal·lacions:

La Paeria i l’Institut La Segarra de Cervera organitzen les III Jornades d’orientació a 
l’FP, que tindran lloc els dies 18 i 19 de febrer a les instal·lacions de l’Institut La Se-
garra, amb l’objectiu de potenciar les competències laborals transversals als cicles 
formatius.

Actualment, per accedir al món empresarial, tant a les persones treballadores com 
als futurs professionals se’ls demana un conjunt de capacitats, actituds i habilitats 
anomenades competències laborals, les quals es consideren necessàries per desen-
volupar amb èxit un lloc de treball.

Les competències laborals transversals són les comunes a la majoria de llocs de tre-
ball i són bàsicament de tipus personal i social: comunicació escrita, comunicació 
oral, dinamisme/constància, direcció de persones, imatge, creativitat, orientació als 
resultats, treball en equip, xarxes personals, innovació, organització, planificació, etc.

Aquestes jornades han de permetre a l’alumnat finalista dels diferents cicles formatius, 
que s’imparteixen al mateix institut, relacionar-se entre ells i participar en diferents 
tallers competencials.

En aquesta edició, l’alumnat participarà en una xerrada inaugural: “L’actitud la clau de 
l’èxit”, a càrrec de Tàctica 360º; i en quatre tallers pràctics, a càrrec de professionals 
de prestigi en el món de l’orientació, formació i motivació com David Jorba, amb el 
qual treballaran la gestió del canvi; Àngels Revenga, que els endinsarà al món de la 
gestió de les emocions; Tàctica 360º, amb la qual realitzaran dinàmiques de treball en 
equip; i Viviana Gracià, que els parlarà de l’entrevista de selecció per competències.

III JORNADES D’ORIENTACIÓ 
A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Interior del mòdul disponible
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Campionat de tennis taula i futbolí
Els dissabtes 15 i 22 de febrer tindrà lloc, 
a l’Espai Jove El Racó, un campionat de 
futbolí i un de tennis taula adreçat a tots i 
totes aquelles joves d’entre 12 i 30 anys. 
Tant en una competició com en l’altra hi 
haurà tres categories: individual femení, 
individual masculí i parelles mixtes.
La competició de tennis taula serà el 
dissabte 15, a partir de les 17.30 hores, 
mentre que la de futbolí serà el dissabte 
següent, dia 22, a la mateixa hora.

En cas de voler participar, cal que us 
apunteu a l’Espai Jove. Ho podeu fer pre-
sencialment (rambla Lluís Sanpere, 22), a 
través d’una trucada o un WhatsApp al 
667 86 08 80 o bé enviant un correu elec-
trònic a espaijove@cerverapaeria.cat.

Prepara la teva disfressa
L’Espai Jove ofereix les seves instal·lacions 
perquè els i les joves puguin preparar-se 
les seves disfresses.

NOVES ACTIVITATS AL RACÓ JOVE 
DE CERVERA

El dissabte 29 de febrer se celebra una nova edició del 
Carnaval de Cervera. Per aquest motiu, des del Racó 
Jove s’ofereix la possibilitat de cedir l’espai a totes i tots 
aquells/es joves que vulguin participar de la rua i reque-
reixin d’un espai per elaborar la seva disfressa o carros-
sa de dimensions reduïdes.

Per fer-ho, només cal que contacteu amb l’Espai Jove 
per tal de comunicar quin/s dies i hores hi assistireu. 
L’horari d’obertura és de dilluns a divendres de 9 a 14.30 
hores, divendres i diumenges de 16 a 20 hores, i dissa-
btes de 17 a 21 hores. Podeu fer-ho presencialment, 
enviant un WhatsApp al 667 86 08 80 o bé enviant un 
correu electrònic a espaijove@cerverapaeria.cat.

A més, des de l’Espai Jove també s’ofereix un asses-
sorament per tal d’ajudar en els tràmits de formalització 
de la inscripció a tots i totes aquells i aquelles joves que 
vulguin muntar una comparsa grupal per participar al 
concurs.

Horari de l’Espai Jove:
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h.
Divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.
Dissabte, de 17 a 21 h.
Diumenge, de 16 a 20 h.

Ens trobaràs a:
la rambla Lluís Sanpere, 22.
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Diumenge 12 de gener l’Associació 
d’Amics de la Música de Cervera va pro-
gramar un concert extraordinari dedicat a 
Beethoven en motiu del 250 aniversari del 
seu naixement.

L’auditori Municipal quedà petit per es-
coltar la formació Kaimerata, dirigida per 
l’entusiasme i l’impuls del violinista cana-
denc Kai Gleusteen, que actualment és el 
concertino de l’Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre del Liceu.

En un dia eminentment beethovenià -cal 
recordar que a l’Auditori de Barcelona du-
rant 14 hores i al llarg de 9 concerts aquest 
mateix dia es pogué escoltar també gran 
part de l’obra de cambra d’aquest autor-, 
Kai Gleusteen prengué la paraula per glos-
sar aspectes de la vida del geni de Bonn 
i explicar les obres que interpretarien, així 
com les característiques de cada un dels 
seus moviments de forma didàctica i al 
costat de reconeguts intèrprets.

S’inicià el programa amb el Quartet op. 
18 n. 1, escrit el 1799 i dedicat al príncep 
Joseph Franz von Lobkowitz. Un quartet 

primerenc però ja imbuït de bellesa i que 
rebé una lectura rigorosa i plena de llum. 
El Septimini op. 20 de Beethoven ocupà la 
segona part. Sens dubte una obra que per 
la formació és el més semblant a una or-
questra -ja que té membres de cada sec-

KAIMERATA VA OFERIR UN CONCERT
EXTRAORDINARI DEDICAT A BEETHOVEN

ció menys de la percussió-. Lirisme, inten-
sitat i expressivitat sorgiren de les mans 
d’uns intèrprets plenament entregats.
Un concert que embadalí el públic i que 
inicià de manera brillant l’any musical 
2020 a Cervera.

El dissabte 7 de març, dins la programació mensual de cinema al Gran Teatre 
de la Passió, es projectarà el curtmetratge “Ni oblit, ni perdó”, rodat a Cerve-
ra el gener del 2019 i dirigit pel cerverí Jordi Boquet Claramunt. 
 
El curtmetratge és un treball final de Grau d’estudiants de l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Pretén mostrar i reivindicar 
la realitat de les víctimes del feixisme al nostre país. És per això que parla 
de la història d’una família que lluita per mantenir intacta la memòria d’un 
fill assassinat, en concret la família Agulló i Salvador. Un drama familiar que 
pretén ser un homenatge a la memòria de Guillem Agulló i a la seva família. El 
projecte també forma part de “La lluita continua”, una campanya d’impacte 
social i polític que pren com a punt de partida la figura de Guillem.

Va ser produït per ESCAC Films, juntament amb una campanya de crowdfun-
ding de Verkami, d’aportacions personals i també de l’ajuda de la Paeria de 
Cervera. 

L’estrena es farà a Cervera, el dissabte 7 de març, a les 22 hores, al Gran 
Teatre de la Passió, i anirà acompanyada d’un col·loqui per part de l’equip 
tècnic i artístic del curtmetratge.

ESTRENA DEL CURTMETRATGE 
“NI OBLIT NI PERDÓ” A CERVERA



08 febrer 2020
REVISTA PAERIA

DISSABTE 1  DE FEBRER 
 
11 h / Itinerari guiat pel nucli antic
Punt de trobada: pl. Major
Preu: 3€, places limitades.
Més informació i reserva prèvia a 
Turisme Cervera (Tel. 973 53 44 42 / 
a/e: turisme@cerverapaeria.cat )
Organitza: Paeria de Cervera

17 h / Cinema al Gran Teatre: 
“Espías con disfraz” 
Preu: 5€ (entrada reduïda per als socis 
de la Passió a 4€)
Més informació a www.granteatrecervera.cat
Organitza: Gran Teatre de la Passió
Col·labora: Paeria de Cervera

19.30 h / Cinema al Gran Teatre: “1917, 
el tiempo es el enemigo” 
Preu: 7€ (entrada reduïda per als socis de la 
Passió a 6€)
Més informació a www.granteatrecervera.cat
Organitza: Gran Teatre de la Passió
Col·labora: Paeria de Cervera

DIUMENGE 2  DE FEBRER 
 
12 h / Projecció i col·loqui dels 
curtmetratges “Misericórdia” i “Cucli”, 
de Xavier Marrades
Lloc: Auditori Municipal
Preu: 10€ (projecció i enllaç per visualitzar-
los) o 30€ (projecció, enllaç i visita comenta-
da per Xavier Marrades al diàleg “Memòries 
en trànsit” al Museu)
Organitza: Museu de Cervera

DE L’1 AL 9  DE FEBRER DE 2020
Festa Major solemne i tradicional en què destaca el Cant de les Completes, a 
l’església de Santa Maria, acte de caràcter popular amb una forta tradició religiosa 
que ha perdurat fins als nostres dies i que s’ha convertit en un esdeveniment mu-
sical conegut arreu. 

19 h / “Maremar” de Dagoll Dagom 
22è Cicle de Teatre Apassiona’t 
Lloc: Gran Teatre de la Passió 
Més informació i venda d’entrades a: 
www.granteatrecervera.cat
Organitza: Paeria de Cervera

DILLUNS 3  DE FEBRER 
 
19 h / Vitralls de Santa Maria 
Homenatge a la junta del Santíssim Misteri
Entrega del vitrall imprès i del díptic expli-
catiu, presentació del vitrall, inauguració de 
l’exposició de fotografies i gravats i berenar 
amb coca i xocolata per a tothom.
Lloc: Cafeteria el Campanar
Organitza: Associació Cultural el Campanar

DIMECRES  5 DE FEBRER 
 
13.30 h / Toc de vigília de Festa Major
Col·labora: Campaners de Cervera

19.30 h / Toc de festa d’entrada a 
Completes
Col·labora: Campaners de Cervera

19.55 h / Entrada a Completes de la 
Corporació Municipal i altres autoritats acom-
panyats del seguici festiu següent:
- La Bandera del Santíssim Misteri, a càrrec 
de membres de la Junta del Santíssim 
Misteri.
- Les Trampes, timbaler i dos ajudants a 
càrrec del Ball de Gitanes
- Àliga de Cervera, a càrrec de la Confraria 
de l’Àliga

- Els  Macers, a càrrec del Ball de Diables de 
Cervera Carranquers
- La Senyera de la Ciutat,  a càrrec del Ball 
de Diables de Cervera Carranquers 
- Corporació Municipal i altres autoritats.
Lloc: de la Paeria a l’església de Santa Maria
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major, Junta del 
Santíssim Misteri i Parròquia de Santa Maria
 
20 h / Completes. Maitines del Santís-
sim Misteri de Cervera
Invitatori i tres responsoris de les Maitines del 
Santíssim Misteri dels mestres Joan Pont i 
Salvador Vidal. 
Director: Xavier Puig i Ortiz
Lloc: Església de Santa Maria (acte gratuït)
Organitza: Patronat de les Completes, Paeria 
de Cervera, Junta del Santíssim Misteri i  
Parròquia de Santa Maria de Cervera.
Col·labora: Diputació de Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs i Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 

Hi assistirà la Corporació Municipal; el bisbe 
de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Mene-
ses; el rector de Santa Maria de Cervera, Mn. 
Xavier Romero i Galdeano, i altres autoritats.
  
L’església de Santa Maria 
s’obrirà a les 7 de la tarda 
 
Al finalitzar les Completes, tindrà lloc el tradi-
cional ball de l’Àliga de Cervera acompanya-
da per la Banda del Conservatori de Cervera.

21.30 h / Toc de festa de sortida 
de Completes
Col·labora: Campaners de Cervera

DIJOUS 6 DE FEBRER 
 
11 h / Toc de festa entrada a ofici
Col·labora: Campaners de Cervera

11.30 h / Anada a Ofici de la Corporació 
Municipal acompanyats de la Bandera del 
Santíssim Misteri (Junta del Santíssim Miste-
ri), de la Senyera de la Ciutat (Ball de Diables 
de Cervera Carranquers) i dels Macers (Ball 
de Diables de Cervera Carranquers).

Lloc: de la Paeria a l’església de Santa Maria
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major i Junta del 
Santíssim Misteri

11.30 h / Solemne eucaristia concele-
brada 
Presidirà l’eucaristia el bisbe de Terrassa, 
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses; serà 
concelebrada pel rector de Santa Maria de 
Cervera, Mn. Xavier Romero i Galdeano, 
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acompanyat pels mossens de l’arxiprestat 
i altres convidats. El Cor participarà en la 
concelebració amb el cant de l’Eucaristia i al 
final interpretaran el 2n. Responsori del 3r. 
Nocturn de les Completes.
Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria de 
Cervera i Junta del Santíssim Misteri

12.30 h / Toc de Festa sortida d’ofici i la 
tradicional Processó de la Relíquia de la Vera 
Creu, encapçalada per la creu processional, 
la bandera del Santíssim Misteri i la Sagrada 
Relíquia, portada sota pal·li.

Sortida i arribada de la Processó de l’interior 
de l’església de Santa Maria finalitzant amb 
la veneració de la Relíquia a la capella del 
Santíssim Misteri i el cant dels Goigs. 
  
Organitza: Parròquia de Santa Maria de 
Cervera i Junta del Santíssim Misteri
Col·labora: Campaners de Cervera
 
18.30 h / Concert i ball llarg de Festa 
Major amb l’orquestra Venus
Lloc: pavelló polivalent
Organitza: Paeria de Cervera
Entrada gratuïta. 
No hi haurà servei de bar

DIVENDRES 7 DE FEBRER 
 
11.30 h / Toc en recordança dels difunts 
de la comunitat cristiana de Cervera
Col·labora: Campaners de Cervera

12 h / Missa a l’església de Santa Maria
En recordança dels difunts de la comunitat 
cristiana de Cervera.

20.30 h / Concert extraordinari 
de l’Escolania de Montserrat
En motiu de la celebració dels 50 anys de la 
Coral Infantil Nova Cervera
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Coral Infantil Nova Cervera

DISSABTE 8 DE FEBRER

11 h / Itinerari guiat pel nucli antic
Punt de trobada: pl. Major
Preu: 3€, places limitades.
Més informació i reserva prèvia a Turisme 
Cervera (Tel. 973 53 44 42 / a/e: 
turisme@cerverapaeria.cat )
Organitza: Paeria de Cervera

16 h / Torneig Escolar d’Escacs. 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 
Fase Comarcal la Segarra. 
Classifica per a les finals de Catalunya.

Obert a escolars de Primària i Secundària.
Inscripcions: Centres escolars (AMPA) o
tel. 678 15 09 42. Hi haurà trofeus per a 
escoles i als guanyadors per edats
Lloc: Casal de Cervera
Organitza: Consell Esportiu de la Segarra i 
secció d’escacs del Casal
Col·labora: Paeria de Cervera
 
17 i 18 h / Espectacle musical per a 
nadons (de 0 a 4 anys). “El cargol Mossi 
i el cuc” (cia. Titelles La Closca)
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: La Xarxa Cervera
Més info: www.laxarxacervera.cat
Espectacle de pagament. Cal reserva prèvia

20.30 h / Misteri Folk. Música tradicional 
amb l’aula de sons de la Xarxa d’Espais de 
Música Tradicional (XEMT)
Lloc: Església de Sant Joan Degollat
Organitza: Agrupació Seny Major i 
Paeria de Cervera
Col·labora: La Moderna, 
Fundació Casa Dalmases i Seimex.

DIUMENGE 9 DE FEBRER 
 
De 9 a 11 h / Sessió d’aprenentatge a 
la resolució de les sardanes revesses, 
impartida per Joan Manel Paños
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Colla Sardanista Jovencells
Col·labora: Paeria de Cervera

11.30 h / XXI Concurs individual 
de sardanes revesses de Cervera  
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Colla Sardanista Jovencells
Col·labora: Paeria de Cervera

12 h / Visita teatralitzada 
“Temps d’Universitat”
Punt de trobada: porta principal 
de la Universitat 
Preu: 6€ (menors de 8 anys, gratuït)
Places limitades. Més informació i reserva 
prèvia a Turisme Cervera (Tel. 973 534 442 / 
a/e: turisme@cerverapaeria.cat )
Organitza: Paeria de Cervera

18 h / “Monòlegs solidaris, 
tarda de riures”
Actuació solidària sense ànim de lucre dels 
artistes per ajudar en la recerca sobre el 
càncer infantil.
Lloc: Gran Teatre de la Passió 
Més informació i venda d’entrades a: 
www.granteatrecervera.cat
Col·labora: Paeria de Cervera

EXPOSICIONS
Exposició dels elements 
festius municipals
Lloc: vestíbul del primer pis 
de la Paeria de Cervera
Dates: del 23 de gener al 
5 de febrer (matins)
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major 
  
 

Exposició “Fadunito, 15 anys”
Lloc: Museu de Cervera (c. Major, 115)
Dates: fins el 23 de febrer
Horaris: de dimarts a dijous, diumen-
ges i festius, d’11 a 14 h. divendres i 
dissabtes, d’11 a 14 h i de 18 a 20 h. 
Dilluns tancat. 

Exposició “Les completes, 
fotografies antigues i actuals” 
Lloc: església de Sant Joan Degollat 
(c. Major, 15)
Inauguració: dimarts 4 de febrer, 
a les 19 hores
Dates: del 4 al 9 de febrer
Organitza: voluntaris de cultura 
popular de Cervera

ALTRES
La Paeria us demana la col·laboració 
per engalanar la ciutat posant senyeres 
i domassos als balcons. Per a més 
informació: www.cerverapaeria.cat
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L’AGENDA 

01dissabte
Festa Major del Santíssim Misteri
(vegeu programa a les pàgines centrals)
Dies: de l’1 al 9 de febrer
Organitza: Paeria de Cervera

12dimecres
Club de lectura de Narrativa: 
“Justícia” de Guillem Clua
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza: biblioteca comarcal Josep 
Finestres

16diumenge
Representació d’“Una nit 
amb el Mag Lari”
Hora: 17.30 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Gran Teatre de la Passió

17dilluns
Club de lectura infantil: 

“Que bé que ens ho hem passat” 
de Michael Morpurgo
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza: biblioteca comarcal Josep 
Finestres

20dijous
Conferència “Un món artesanal”, 
amb el Dr. Francesc Miralpeix, 
professor de la UdG
Cicle de conferències i visita a 
l’exposició “Artesans del Barroc”
Hora: 19 h
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Museu de Cervera

23diumenge
Representació de “La princesa en 
texans” 
Xarxa, teatre infantil i juvenil 
Hora: 18 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: La Xarxa Cervera

24dilluns
Xerrada de Jordi Prat i Coll, director 
de l’obra de teatre “La rambla de les 
Floristes” de Josep M. de Sagarra
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza: biblioteca comarcal Josep 
Finestres

26dimecres
“Contes de butxaca”
Hora: 18 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza: biblioteca comarcal Josep 
Finestres

29dissabte
Carnaval de Cervera
Hora:  18 h
Lloc: plaça Universitat
Organitza: Paeria de Cervera

ALTRES ACTIVITATS

Marxa nòrdica
Cada dilluns
Hora: 19.30 h
Lloc de sortida: plaça Santa Anna
Organitza: CAP Cervera, Centre Excursio-
nista de la Segarra i Paeria de Cervera

Salut i amistat: Cicle de caminades
Cada dimarts i dijous
Hora de sortida: 9.30 h
Lloc: plaça Joan Salat
Organitza: Paeria de Cervera

Camina i fes salut: 
Cicle de caminades
Cada dimecres

Hora de sortida: 19.30 h
Lloc: plaça Santa Anna
Organitza: Centre Excursionista 
de la Segarra

Atrapa la salut: gimnàstica dirigida 
Cada dijous
Hora: 19 a 20.30 h
Lloc: pavelló poliesportiu
Organitza: CAP Cervera

Cervera patina: patinades obertes a 
tothom. Els participants ho fan sota la 
pròpia responsabilitat
Cada dijous
Hora: 21 h
Lloc: plaça Pius XII
Organitza: Cervera Patina

Visites guiades a 
l’església de Santa Maria
Cada dissabte
Hora: 11 h 
Lloc de trobada: porta de l’església
Preu: 3 euros (menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Centre d’Acollida Turística (CAT)

Visites guiades 
a la Universitat de Cervera
Cada dissabte
Hora: 12.30 h
Lloc de trobada: plaça Universitat
Preu: 3 euros (menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Centre d’Acollida Turística (CAT)
Preu de les dos visites: 5 euros

D
ES

TA
CA

TS

“93 Marc Márquez. 
Espai expositiu” 
Exposició dividida en tres àmbits: l’espai box, amb la moto de 
la temporada passada i l’actual equip tècnic; l’espai circuit, on 
s’explica la trajectòria del jove pilot; i veu pròpia, que presenta el 
perfil més personal del Marc, la seva ciutat i la seva gent.

Horari: el del Museu (vegeu pàg. 2)
Lloc: Museu Comarcal de Cervera
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

“Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps”
Cervera, com tantes altres ciutats catalanes, va ser un dels epicentres 
del llenguatge del Barroc.

Dies: del 12 d’octubre al 12 d’abril de 2020 
Horari: divendres, 17 a 20 h; dissabtes, 11 a 14 i 17 a 20 h; diumen-
ges i festius, d’11 a 14 h. La resta de dies, visites amb reserva prèvia
Lloc: Antiga Biblioteca de la Universitat
Organitza: Cervera Capital de la Cultura Catalana i Museu de Cervera

“Diàleg#5 – Xavier Marrades”
L’artista cerverí Xavier Marrades proposa una exploració de la memòria, 
tant individual com col·lectiva. Homenatja i reivindica una sèrie de 
figures que des d’aquest espai congelat en el temps ens recorden d’on 
venim i on anem.

Dies: del 23 de gener al 18 de maig
Horari: el del Museu (vegeu pàgina 2)
Lloc: Museu de Cervera
Organitza: Cervera Capital de la Cultura Catalana i Museu de Cervera

“Fadunito 15 anys”
Mostra que, coincidint amb el 15è aniversari de la companyia 
de teatre Fadunito, repassa la seva trajectòria. Amb una desena 
d’espectacles, ha visitat més de 25 països.

Dies: del 21 de novembre al 23 de febrer
Horari: el del Museu (vegeu pàgina 2)
Lloc: Museu de Cervera
Organitza: Cervera Capital de la Cultura Catalana i Museu de 
Cervera
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La Casa Duran i Sanpere acull, del 23 de gener al 18 de maig, 
sis instal·lacions artístiques del cineasta cerverí Xavier Marrades, 
amb el títol “Memòries en trànsit”.

Es tracta del 5è Diàleg amb el Patrimoni de Cervera Capital de la 
Cultura Catalana. En aquesta ocasió la instal·lació artística fa ús 
de la imatge, el vídeo i realitat virtual i augmentada per recrear la 
memòria.

Marrades recull la memòria dels habitants més vells i els més 
nous de Cervera, immigrants de primera generació provinents de 

XAVIER MARRADES PRESENTA 
“MEMÒRIES EN TRÀNSIT”

Mali, que considera testimonis d’històries de trànsit entre mons 
i moments vitals.
Cada obra és un contenidor de memòria, que a la vegada és 
dinàmica, està en trànsit. Proposa un recorregut per la casa on 
la memòria es manifesta i transmuta a través de fotografia, vídeo 
i realitat virtual.

Part de les entrevistes realitzades per l’autor han servit de base 
per dues instal·lacions de vídeo, però la totalitat del treball ha 
estat cedit per formar part del fons de memòria oral del Museu 
de Cervera.
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La Paeria de Cervera fa una valoració molt positiva del desenvo-
lupament de la 22a edició del Parc de Nadal, que va tenir lloc al 
pavelló polivalent del 27 de desembre al 4 de gener.

Durant els set dies d’obertura del Parc (27, 28, 29 i 30 de des-
embre i 2, 3 i 4 gener) hi van assistir més de 2.000 infants i joves 
menors de 16 anys, un centenar més que la passada edició. Les 
persones acompanyants i els majors de 16 no paguen entrada i, 
per tant, no estan comptabilitzades, cosa que augmentaria molt 
el nombre de visites al Parc. 

VALORACIÓ POSITIVA 
DEL PARC DE NADAL DE CERVERA

Enguany el Parc de Nadal s’ha tornat a instal·lar a la zona espor-
tiva, on ha ocupat el pavelló polivalent i una carpa annexa mun-
tada a l’aparcament. Ha ofert una variada oferta lúdica i de lleure: 
zona d’aventura, llits elàstics, atraccions mecàniques, espai de 
circ, ludoteca, un joc de pistes, tallers. A més disposava d’una 
zona de descans, amb servei de bar.

La gestió de les activitats i el monitoratge ha anat a càrrec del 
Consell Esportiu de la Segarra. 

Des de la Paeria de Cervera volem donar les gràcies a totes les 
persones que han treballat i col·laborat amb aquest espai lúdic, 
educatiu i de convivència per als més joves de la ciutat.
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Els Reis d’Orient van arribar a la ciutat de 
Cervera, diumenge 5 de gener, protago-
nitzant una Cavalcada que va passar pels 
carrers i les places del centre de la ciutat 
i que va acabar a la plaça Major, on van 
ser rebuts pels regidors del Consistori i 
van recollir les cartes amb els desitjos dels 
infants. 

La comitiva reial va realitzar el recorregut 
habitual per la ciutat, que va començar 
a l’avinguda del Mil·lenari i va passar per 
l’avinguda d’Agramunt, carrer Victòria, 
avinguda Catalunya, carrer Guinedilda, 
plaça Universitat, plaça Sant Miquel, ca-
rrer Santa Anna, carrer Major i plaça Major. 

A la Paeria els va rebre el paer en cap, Ra-
mon Augé, i regidors del Consistori, que 
els van lliurar la clau de la ciutat amb la 
qual van poder obrir les cases per deixar 
els regals.

Participació ciutadana
La Cavalcada de Reis de Cervera va 
comptar amb la participació de 125 volun-
taris i col·laboradors, veïns i veïnes de Cer-
vera, associacions, entitats i empreses pri-
vades, els quals van fer possible l’arribada 
de Ses Majestats a la ciutat. La regidoria 

CERVERA VA REBRE ELS REIS D’ORIENT 
AMB UNA LLUÏDA CAVALCADA

de Festes i la Comissió de Reis són els 
organitzadors de la festa, i els encarregats 
de gestionar i coordinar els voluntaris i tot 
allò vinculat amb el repartiment de regals, 
la Cavalcada, la visita als pobles i les resi-
dències.

Residències
Abans de la Cavalcada, Ses Majestats 
i els patges reials van visitar les residèn-
cies Mare Janer i Mare Güell de Cervera. 
Aquesta tradició, ja consolidada, permet 
que els més grans de la ciutat, que en 
molts casos no poden sortir al carrer, pu-
guin gaudir de la visita dels Reis d’Orient.

Visita a Vergós i Castellnou
El dilluns 6 de gener Ses Majestats, els 
patges reials i representants de la Paeria 
van visitar els pobles de Vergós i Caste-
llnou d’Oluges, per repartir els darrers re-
gals de la jornada. D’aqueta manera, un 
centenar de veïns i veïnes es van congre-
gar en aquests dos pobles per donar la 
benvinguda als Reis d’Orient i van rebre 
els regals directament de les seves mans.

#BaltasarDeVeritat
La Paeria de Cervera està adherida, des de 
l’any passat, a la campanya #BaltasarDe-
Veritat, promoguda per l’entitat Casa Nos-
tra Casa Vostra, amb la finalitat que els reis 
i patges de les Cavalcades de Catalunya no 
siguin persones pintades de negre. 

A la Segarra, regala igualtat!
La Regidoria de Festes enguany es va su-
mar a la campanya “A la Segarra, regala 
igualtat!”, impulsada pel Consell Comarcal 
de la Segarra per promoure els regals no 
sexistes. Les carrosses reials i els regals 
de la cavalcada mostraven cartells amb 
aquest missatge.
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NOU AUGMENT DE VISITES 
A LA WEB DE LA PAERIA

LES ENTITATS PARLEN.. .
Les entitats locals teniu a la vostra disposició aquest espai, en què cada mes podeu incloure informació d’activitats, notícies, 
opinions... Ho podeu enviar a revista@cerverapaeria.cat abans del dia 15 del mes anterior al que voleu que es publiqui.

CORAL INFANTIL NOVA CERVERA

L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT OBRIRÀ ELS ACTES 
DE CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE LA CORAL IN-
FANTIL NOVA CERVERA
 
Amb motiu de la celebració dels seus 50 anys, la Coral In-
fantil Nova Cervera organitzarà un concert extraordinari de 
l’Escolania de Montserrat per la Festa Major del Santíssim 
Misteri, el divendres 7 de febrer de 2020, a l’església de 
Santa Maria de Cervera, esdeveniment que també comptarà 
amb la participació del grup de Grans de la coral segarrenca.
 
L’Escolania de Montserrat és un dels cors de nois cantaires 
més antic d’Europa. Hi ha documents del segle XIV que ja 
testimonien l’existència d’una escolania a Montserrat, una 
institució de caràcter religiós i musical. Actualment partici-
pa en les celebracions litúrgiques i la pregària comunitària 
que es fa a la basílica. Tots els escolans reben una forma-
ció musical d’alt nivell, juntament amb l’educació humana i 
intel·lectual. Els seu prestigi és reconegut internacionalment, 
i actualment fa gires de concerts per tot el món i disposa 
d’una discografia abundant. Al llarg de la seva història n’han 
sortit un bon nombre de mestres de capella i instrumentis-
tes, a més de coneguts compositors i professors.

Les entrades del concert estan a la venda a través de la 
pàgina web i del blog de la Coral Infantil Nova Cervera, o 
directament a la pàgina: https://www.4tickets.es/coralinfan-
tilnovacervera/public/janto/

Els preus de les entrades van des dels 20 als 17 euros per 
als adults, i dels 15 als 12 euros per als infants i joves me-
nors de 18 anys. La seva tramitació en línia no té cap cost 
afegit. El dia del concert es vendran de forma presencial du-
rant tot el dia a la botiga de música Sol Major (plaça Major, 
12, Cervera).

La pàgina web municipal www.cerverapaeria.cat ha registrat un total de 222.235 
sessions l’any 2019, una mitjana de 609 diàries, que representen un increment de 
més d’un 13% respecte de l’any 2018 (196.256 sessions, mitjana de 537 al dia).
Les visites a la web no paren d’augmentar any rere any, com es mostra en 
aquest quadre:

Més seguidors a les xarxes socials
La Paeria de Cervera té presència a les principals xarxes socials: Facebook, Insta-
gram i Twitter, on també augmenta el nombre de seguidors de manera constant.
El Facebook de la Paeria té 4.168 seguidors, el compte d’Instagram en té 2.278 
i el perfil de Twitter té 1.626 seguidors.
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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

NO VOLEM POSTUREIG FEMINISTA

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic uni-
versal reconegut tant en l’àmbit internacional com estatal; 
des de les Nacions Unides, passant pel Consell d’Europa i 
fins a la sacralitzada (per alguns) Constitució del 78. Alhora, 
però, és segurament un dels principis més vulnerats. Mal-
grat tot, si una cosa ha aconseguit el moviment feminista 
és fer de la desigualtat de gènere un problema polític de 
primer ordre. La mare dels ous és qui ha d’acarar-lo. Per 
nosaltres, la responsabilitat és compartida i a diferents ni-
vells, el municipal també.

Aquest ha estat un motiu de pes perquè la CUP Cerve-
ra presentéssim una moció al Ple de novembre per a 
l’elaboració d’uns pressupostos amb perspectiva de gène-
re. Entenem els pressupostos com una eina clau de plani-
ficació de l’acció política, que mai és neutra, i per tant, una 
ocasió per a poder establir les polítiques per a la igualtat 
d’oportunitats com a eix vertebrador i transversal de l’acció 
de la Paeria. I perquè això sigui possible, el primer pas és 
reflectir-ho als pressupostos.

Això va generar diferents reaccions no molt optimistes 
sobre la qüestió que ens ocupa per part d’alguns paers, 
que no reproduirem. Al final, després de molta pedagogia i 
potser d’un cert sentit d’incorrecció política per part seva, 
la moció es va aprovar per unanimitat. Però no cantem vic-
tòria perquè la forma com s’han aprovat els pressupostos 
del 2020 per part de l’equip de govern és més que contra-
dictòria i supura testosterona.

No ens cansarem de remarcar que la perspectiva de gène-
re en la política pública passa també per integrar la trans-
versalitat de gènere en el cicle pressupostari. I pel que hem 
vist, l’elaboració i aprovació del pressupost 2020 ha es-
tat desencertadament poc transversal, gens participativa i 
molt autoritària. 

No ens agrada la hipocresia i menys les accions de cara a 
la galeria. Aprovar una moció per uns pressupostos amb 
perspectiva de gènere i, alhora, aprovar els pressupostos 
de la Paeria utilitzant únicament el poder que atorga una 
majoria, és la descripció gràfica del postureig feminista i de 
l’abús de poder. Un clàssic del patriarcat.

Per part nostra, restarem vigilants a aquestes formes però 
sobretot a partir d’ara, al contingut. Vist el que hem vist en la 
tramitació dels pressupostos del 2020, a ningú se li escapa 
que la concepció de la transversalitat de la perspectiva de 
gènere de l’equip de govern NO és la nostra. No ens confor-
marem amb un purplewashing o postureig feminista sumant-
se a votacions que acaben essent simbòliques o venent fum 
a còpia de quatre titulars. Volem transparència, anàlisi, com-
promís, accions concretes i rendició de comptes.

Des de la CUP, estem acostumades a estar soles i fins i tot 
a ser ridiculitzades quan defensem certs plantejaments que 
s’escapen de la lògica jeràrquica de les institucions (ja ens 
va passar quan parlàvem a la Paeria, ara fa 4 anys, de par-
ticipació ciutadana real), però mica en mica el marc mental 
es transforma, i de les mofes es va passar al fet que algun 
altre grup polític se sumi a aquests plantejaments, algun a 
consciència, fet que ens alegra, i algun altre de cara a la 
galeria, tot sigui dit. 

No baixarem la guàrdia fins aconseguir que la perspectiva 
de gènere a la Paeria de Cervera hi sigui implantada de for-
ma transversal i amb els mecanismes de participació que 
això comporta.

Dins la pell de l’ona salada
serem cinc-centes, serem mil.
Perdrem el compte a la tombada.
Juntes farem nostra la nit.
[Maria Mercè Marçal]

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

El paer en cap, Ramon Augé, va presen-
tar, dimarts 21 de gener, una denúncia a 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Cervera perquè la Paeria ha estat víc-
tima d’una estafa en tres pagaments a un 
mateix proveïdor, per un import total de 
134.427,06 euros. 

LA PAERIA DE CERVERA DENUNCIA 
UNA ESTAFA EN PAGAMENTS

Es va suplantar la identitat (phishing) del 
proveïdor per tal de dur a terme l’estafa a 
la Paeria de Cervera. 
Davant d’aquests fets, la Paeria de Cer-
vera està portant a terme les diligències 
necessàries per poder revertir la situació i 
recuperar els diners.

D’altra banda, la Paeria també ha iniciat 
actuacions per augmentar la seguretat en 
els procediments dels seus pagaments.




