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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
Dimarts 1 de gener: tancat

Portada: Cloenda de Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019 (foto Jordi Prat).

Salutació i breus
Notícies
Agenda
Notícies
Opinió dels grups polítics
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04-09
10-11
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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:
Del 20 d’octubre al 4 de novembre, 
de 9 a 19 h. 
Resta de 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 27 de desembre al dijous 2 de gener: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 3 al dijous 9: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 10 al dijous 16: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 17 al dijous 23: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 24 al dijous 30: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 31 al dijous 6 de febrer: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

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

Deixem enrere l’any 2019, en què la nostra ciutat ha estat Capital de la Cultura 
Catalana. Per mi ha estat un gran honor exercir de paer en cap durant aquest 
esdeveniment, que ha rebut grans elogis de totes les institucions i entitats cultu-
rals del país. Cervera és la ciutat més petita en nombre d’habitants que ha estat 
capital de la cultura catalana. Un repte enorme que la ciutat ha sabut afrontar 
i ha superat amb nota. En l’acte de cloenda, el dissabte 21 de desembre, vaig 
passar el relleu a l’alcalde del Vendrell, que és capital el 2020.

Podem afirmar amb orgull que la ciutat de Cervera ha mostrat al país la nostra 
vitalitat cultural i la nostra capacitat per crear projectes. Al llarg del 2019 s’han 
dut a terme 70 projectes culturals, que han originat 122 accions, amb un 72% 
dels espectacles de producció pròpia. Hi han participat activament 1.283 artis-
tes, autors i creadors, 31 entitats cerverines i 21 entitats d’altres llocs. Més de 
37.000 espectadors han gaudit d’aquestes activitats.

L’esdeveniment ha creat riquesa, ha augmentat la nostra autoestima i ha projec-
tat la ciutat com una de les principals capitals culturals de Catalunya. Gràcies a 
totes les persones i entitats que ho heu fet possible.

Abans de l’acabar l’any, en el Ple del dia 23 desembre, es va aprovar el pres-
supost municipal per a l’exercici 2020. El pressupost és l’eina que especifica 
les previsions d’ingressos i despeses de l’Ajuntament. A través del pressupost 
es poden planificar i executar inversions i donar resposta a les necessitats del 
municipi. 

El pressupost municipal per al 2020 és de 9.559.465 euros, un 2,77% superior 
al de l’exercici 2019. Es tracta d’un pressupost de contenció en la despesa 
corrent però que preveu inversions com la construcció de la casa de l’Esport, a 
la zona esportiva, o la millora del convent de Sant Domènec per poder-hi dur a 
terme moltes activitats obertes a la ciutadania de Cervera. 

Finalment voldria desitjar-vos un molt bon any 2020. Que tingueu tots salut i que 
el pugueu gaudir al costat de les persones que us estimeu.

DIADA DE LA NATACIÓ LLEIDATANA

El Paranimf de la Universitat de Cer-
vera va ser l’escenari de la 3a Diada 
de la Natació Lleidatana, que fou un 
èxit amb l’assistència de més de 350 
persones. Es va fer un reconeixement 
als guanyadors del Circuit de Lliga 
provincial i als nedadors i nedadores 
medallistes als Campionats de Cata-
lunya i Espanya. 
Hi van assistir el paer en cap, Ramon 
Augé, i el regidor d’Esports, Joan 
Prat.

ABONAMENTS DEL CICLE DE TEATRE

A partir del 13 de gener es venen els 
nous abonaments i les entrades ge-
nerals dels espectacles del 22è Cicle 
de teatre. Amb els abonaments es 
facilita l’entrada a tot el cicle ocupant 
el mateix seient amb un carnet per-
sonalitzat, però que si en alguna ses-
sió interessa es pot cedir a una altra 
persona. El preu de l’abonament del 
primer semestre del 2020 és de 70 
euros i inclou cinc funcions, que co-
mencen diumenge 2 de febrer amb la 
representació de “Maremar” de Dagoll 
Dagom. 
Més informació al correu cultura@cer-
verapaeria.cat, al telèfon 973 53 00 
25 o la web www.cerverapaeria.cat.
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La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va lliurar al paer 
en cap, Ramon Augé, el “Llibre de privilegis i ordinacions de Cer-
vera”, en un acte a la Sala de Plens de la Paeria previ a la cloenda 
de Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019.

El lliurament va coincidir també amb la primera visita oficial de 
la consellera de Cultura a la ciutat. Villalonga va signar al Llibre 
d’Honor de la Paeria i posteriorment va lliurar el “Llibre de privi-
legis” al paer en cap, Ramon Augé. La consellera va agrair a la 
Direcció General de Patrimoni per “estar atents al mercat i fer 
possible l’adquisició d’aquest còdex, que serà molt ben conser-
vat a l’Arxiu Comarcal de la Segarra”. El paer en cap va agrair el 
gest a la Generalitat i va afirmar que “era un orgull molt gran per 
Cervera rebre aquest llibre”.

EL DEPARTAMENT DE CULTURA LLIURA 
A LA CIUTAT EL “LLIBRE DE PRIVILEGIS”

A l’acte, que va tenir lloc a la Sala de Plens el dissabte 21 de 
desembre, hi van assistir els regidors del Consistori; el delegat 
del Govern a Lleida, Ramon Farré; el director dels Serveis Territo-
rials de Cultura, Miquel Àngel Cullerés; la diputada al Parlament 
Montserrat Fornells; el president de l’Associació Capital de la 
Cultura Catalana, Xavier Tudela; la directora general de Patrimoni 
Cultural, Elsa Ibar; la cap del Servei de Museus de la Generalitat, 
Magda Gassó; el cap del Servei d’Arxius de la Generalitat, En-
ric Cobo; la directora de l’Arxiu Comarcal de la Segarra, Dolors 
Montagut; i els comissaris de CCCC2019, Carme Bergés, Este-
fania Balcells i Marc Comas.

“Llibre de privilegis de Cervera”

És un important còdex medieval que conté trasllats de privilegis 
concedits pels reis catalans a la vila de Cervera i també ordina-
cions per al bon govern de Cervera durant els segles medievals. 
Són documents manuscrits dels anys 1202 al 1333 que foren 
copiats en aquest còdex per diversos escrivans a partir de l’any 
1297 fins a mitjans del segle XIV. Concretament, es tracta d’un 
precedent del “Llibre de privilegis de Cervera”, que fou elaborat 
posteriorment, a partir del 1360, conservat a Cervera i declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. 

Es tracta de 150 folis de pergamí que es troben en un estat de 
conservació excel·lent. El text es presenta en català i en llatí i 
diverses parts del llibre contenen caplletres acolorides i també di-
buixos fets pels escrivans, alguns dels quals són de molta qualitat 
i d’un gran valor històric. 

La trajectòria d’aquest còdex és coneguda des de finals del se-
gle XIX. El 1884 pertanyia a l’escriptor barceloní Adolf Blanch i, 
aquell any fou comprat per mossèn Crispí Borràs, un sacerdot 
cerverí que va morir el 1902. Seguidament fou del famós llibreter 
antiquari barceloní Salvador Babra, que l’any 1906 el va vendre al 
bibliòfil Faust de Dalmases pel preu de “dues làpides”. La família 
Dalmases l’ha conservat durant més d’un segle fins al 2019, que 
l’ha venut a la Generalitat de Catalunya. 

Aquest còdex és desconegut per la crítica històrica però el De-
partament de Cultura tenia coneixement de la seva existència 
des dels anys noranta, i la seva incorporació al patrimoni públic 
s’ha pogut fer efectiva aquest any. Així, un cop lliurat a Cervera 
queda dipositat al fons de l’Arxiu Comarcal de la Segarra, on es 
vetlla per la seva bona conservació i estudi, i és d’accés públic.
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RESUM D’ESDEVENIMENTS DESTACATS

El paer en cap, Ramon Augé, i el gerent de 
l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 
Segarra (EASCS), David Gall, han signat un 
conveni segons el qual EASCS posa en mar-
xa un Fons de Solidaritat, dotat amb 7.000 
euros, per garantir l’accés al consum bàsic 
d’aigua potable a les famílies amb dificultats 
econòmiques.

Arran de la situació de crisi econòmica, un 
nombre creixent de llars tenen dificultats per 
fer front a les despeses de l’habitatge, com el 
consum d’aigua. 
La Paeria de Cervera i EASCS són sensibles a 
aquesta realitat i han buscat solucions als pro-
blemes derivats de l’impagament de la factura 
de l’aigua. És per aquest motiu que els dos 
ens han formalitzat un protocol per atendre les 
situacions de pobresa energètica i evitar els 
talls de subministrament.
El protocol estableix que EASCS no suspen-
drà el subministrament d’aigua a cap família 
en risc d’exclusió acreditada pels Serveis So-
cials de la Paeria de Cervera i el Consell Co-
marcal de la Segarra.

El conveni entre la Paeria de Cervera i EASCS, 
signat dilluns 23 de desembre, preveu la crea-
ció d’un Fons de Solidaritat, dotat amb 7.000 
euros, en ajuts per a l’exempció de pagament 

ACORD PER GARANTIR SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS

del deute corresponent al consum d’aigua, incloent impostos i tributs, a aquelles 
unitats familiars que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica.
El conveni, que es va aprovar al Ple de la Paeria del passat 28 de de novembre, té 
una vigència d’un any. Augmenta en 2.000 euros el conveni anterior, vigent durant 
l’any 2019, que tenia una dotació de 5.000 euros.

ES CONSTITUEIX EL CONSELL DELS 
INFANTS PER AL CURS 2019-2020

Una vegada iniciat el curs escolar 2019-2020, 
s’ha constituït el nou Consell dels Infants de 
Cervera, que ha renovat la meitat dels seus inte-
grants, sis alumnes de 5è han substituït els cinc 
que enguany fan 1r d’ESO.

La presentació del nou Consell dels Infants va te-
nir lloc a la Paeria, el dijous 12 de desembre, amb 
l’assistència del regidor d’Educació i Joventut, 
Xavier Gras; la regidora de Turisme i Participa-
ció Ciutadana, Roser Segura; i professorat dels 
tres centres educatius de la ciutat: Josep Arques, 
Jaume Balmes i Les Savines.

El Consell dels Infants de Cervera està format 
per 11 alumnes, un de cada aula de 5è i 6è de 
primària de les tres escoles de la ciutat, que re-
presenten tots els infants de Cervera. Es reuneix 
de manera periòdica per parlar i debatre temes 
per millorar la ciutat. Recull propostes, busca in-
formació i fa arribar les propostes de millora a la 
Paeria de Cervera.
Aquest curs la temàtica dels debats i les propos-
tes se centrarà en els equipaments i el civisme.
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Enguany els alumnes de 4t de Grau Pro-
fessional del Conservatori de Cervera han 
compost “Nadal sense neu”, una nadala 
sobre el canvi climàtic.

La cançó parla amb nostàlgia de 
l’absència de fred i neu als carrers, i tam-
bé fa una interpel·lació directa sobre la ur-
gència d’actuar davant del canvi climàtic: 
“Lluitem per un món que és teu i és meu, 
tu pots decidir el teu paper”. Els alumnes 
que l’han escrit tenen la mateixa edat que 
l’activista Greta Thunberg, una generació 
implicada en la sostenibilitat del nostre 
planeta.

L’impulsor d’aquesta nadala és Jordi Cas-
tellà, professor del centre musical. “Nadal 
sense neu” dona continuïtat al projecte de 
nadales pedagògiques iniciat el 2014 amb 
“Fem Nadal”, la qual ha esdevingut ja una 
nadala coneguda i cantada arreu del terri-
tori. Ambdues nadales tenen disponibles 

EL CONSERVATORI PRESENTA “NADAL SENSE
NEU”, NADALA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

materials pedagògics gratuïts (partitures i 
bases instrumentals) que es poden des-
carregar lliurement des de la web www.
jordicastella.cat.
La cançó es pot escoltar en qualsevol de 
les plataformes digitals: Spotify, Apple Mu-
sic, Amazon Music... També està enregis-
trada en format vídeo (Youtube), gràcies a 
la col·laboració de Marc Castellà. “Nadal 
sense neu” ha tingut, fins al moment, una 
gran repercussió, acumulant milers de 
reproduccions, moltes d’elles pròximes a 
Cervera però també d’altres indrets com 
Barcelona, Girona, Madrid o Bèlgica. Tam-
bé el moviment internacional “Fridays for 
Future” s’ha interessat per la utilització i 
divulgació d’aquesta cançó.

Els alumnes Denis Grosu i Joan Maria Añé 
(contrabaix), les violinistes Anna Sala i Me-
ritxell Riera, el percussionista Eloi Gomà i 
el trompetista Bernat Clota han estat ad-
mesos a l’Acadèmia de l’Orquestra Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida (OJC). I 
també han quedat com a reserves Clara 
Blàvia, Júlia Baró, Álvaro Sánchez, Cristi-
na Sucarrats i Martina Marsal.
Aquests alumnes s’incorporen a la for-

ALUMNES DEL CONSERVATORI, 
A L’ACADÈMIA OJC I A LA JONC

mació lleidatana als assajos del gener i 
clouran l’experiència pedagògica –al cos-
tat dels professors de l’orquestra- amb 
dos concerts a l’auditori del Conserva-
tori Superior del Liceu de Barcelona i a 
l’Auditori Enric Granados de Lleida els 
dies 26 de gener i 2 de febrer.

Per altra banda, la violista cerverina Beth 
Rius també va ser admesa en les proves 

de selecció de la Jove Orquestra Nacio-
nal de Catalunya (JONC) aleví. La Fun-
dació Jove Orquestra Nacional de Cata-
lunya inclou dues orquestres, a les quals 
s’accedeix per audició pública: la JONC, 
amb músics de fins a 25 anys, i la JONC 
alevins, amb joves menors de 19 anys.

Moltes felicitats a tots.
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La Taula de Mobilitat de Cervera va mante-
nir una nova trobada de treball, el dimarts 
10 de desembre, per tractar diferents 
punts per continuar millorant la mobilitat al 
municipi.

Es va tractar sobre el Pla de Mesures de 
Mobilitat Sostenible per a Cervera, el do-
cument impulsat per la mateixa Taula amb 
la finalitat de gestionar amb eficiència el 
dia a dia de la mobilitat a la ciutat. El do-
cument es va presentar a la ciutadania el 
passat mes de maig i està previst que es 
porti al Ple de la Paeria per a la seva apro-
vació.

El Pla té com a objectius principals reduir 
la dependència del vehicle privat per als 
desplaçaments quotidians de curt reco-
rregut, fomentar un ús més racional del 
vehicle privat motoritzat i realitzar una 
transformació progressiva de l’espai pú-
blic a favor dels modes de proximitat. 
En la reunió també es va presentar el 
projecte “Cervera connecta. Millora de la 
connectivitat entre la nova Cervera i la ciu-
tat històrica i monumental”, que la Paeria 
ha presentat a la convocatòria d’ajuts del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC).  La principal actuació prevista 
al projecte és la remodelació de la cruïlla 

NOVA REUNIÓ DE LA TAULA DE MOBILITAT 
DE CERVERA 

entre l’avinguda Catalunya i el carrer Vic-
tòria, on s’ha de construir una rotonda per 
millorar la mobilitat, renovar l’asfalt, crear 
una zona enjardinada i habilitar punts de 
connexió a Internet. El projecte té un cost 
total de 576.230 euros i es demana una 
subvenció de 250.000 euros.

La Taula de Mobilitat de Cervera es va 
constituir al març del 2018. És un nou es-
pai de consulta i participació en tots els 
temes relacionats amb la mobilitat al mu-
nicipi. Està integrada per regidors i tècnics 
de la Paeria, representants d’entitats del 
municipi i veïns a títol individual. 

El paer en cap, Ramon Augé, va participar a la cimera 
d’alcaldes, celebrada dimarts 17 de desembre al Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, que enceta 
un procés d’estratègia conjunta per impulsar la Plana com 
a centre d’oportunitats i de progrés.

La cimera, impulsada pel paer en cap de Lleida, Miquel 
Pueyo, va reunir els alcaldes de les capitals de comarca 
de la Plana: Ramon Augé (Cervera), Marc Solsona (Molle-
russa), Alba Pijuan (Tàrrega), Enric Mir (les Borges Blan-
ques) i Jordi Ignasi Vidal (Balaguer).

Un dels compromisos que es van adquirir és compartir 
normatives i ordenances municipals de temàtiques que 
afectin a totes les ciutats. Impulsar els carrils bici a cada 
municipi i rutes cicloturístiques entre ells, eliminar l’ús 
de bosses de plàstic als mercats, coordinar les progra-
macions festives i culturals o defensar la permanència 
d’empreses per evitar que marxin a territoris limítrofs són 
algunes de les iniciatives que s’abordaran.

CIMERA D’ALCALDES 
DE LA PLANA DE LLEIDA

El paer en cap de Cervera, Ramon Augé, va apostar per la coordinació 
cultural entre les capitals de comarca i va destacar la potencialitat de la 
cultura que impulsen totes les ciutats per projectar el conjunt del territori.

A partir d’ara, el grup d’alcaldes preveu mantenir diferents taules temàti-
ques i convocar una nova reunió conjunta d’aquí a mig any.
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CERVERA TANCA AMB ÈXIT 
L’ANY DE LA CAPITAL DE LA CULTURA 

L’acte fou presidit per la consellera de Cul-
tura, Mariàngela Vilallonga; el president de 
la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el paer 
en cap de Cervera, Ramon Augé; i el pre-
sident de Capital de la Cultura Catalana, 
Xavier Tudela. 

Vilallonga va afirmar que “Cervera con-
tinuarà apostant per la cultura més enllà 
d’aquest any de capitalitat cultural catala-
na” i va afegir que “la Generalitat de Cata-
lunya sempre farà costat a la Paeria”. Per 
la seva banda el president de la Diputació, 
Joan Talarn, va destacar que “la capitalitat 
de Cervera ha reforçat Ponent com un dels 
referents culturals dels Països Catalans”. 
El paer en cap, Ramon Augé, va felicitar 
l’anterior consistori, liderat per Ramon Ro-
yes, “per haver apostat per la candidatura 
com a capitalitat cultural”, que va recollir 
l’actual ajuntament. Augé va lloar ”la im-

El Gran Teatre de la Passió de Cervera va acollir, dissabte 21 de desembre, l’acte de cloenda de 
Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019, amb l’espectacle multidisciplinari #Bachendansa, 
una fusió de música barroca i dansa contemporània que va omplir el teatre amb més de 1.700 
espectadors.
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portant tasca de sembrar cultura per crear 
nous públics que ha exercit Cervera Ca-
pital de la Cultura Catalana 2019”. Xavier 
Tudela, director de l’Organització Capital 
Cultura Catalana va felicitar la tasca duta 
a terme per Cervera al llarg d’un any. En el 
marc de l’acte, el Vendrell 2020 va agafar 
el relleu de la mà del seu alcalde, Kenneth 
Martínez. 

Cloenda amb ‘#Bachendansa’
L’espectacle fusiona dansa contemporà-
nia amb música de Bach. És una produc-
ció pròpia de dues entitats culturals del 
territori: la Jove Companyia de l’escola 
de Dansa Montse Esteve de Guissona i 
l’Orquestra de Cambra de la Catalunya 
Interior, coreografiada per Montse Esteve, 
i amb la direcció musical de Jordi Caste-
llà. En l’aspecte musical es basa en els 
concerts de Brandenburg núm. 3 i 5 de 
Johann Sebastian Bach. 

Prèviament a l’espectacle, es va presentar 
una peça artística audiovisual que mostra 
alguns dels elements singulars i esdeveni-
ments realitzats durant tot l’any. A l’obra, 
enregistrada i dirigida per Marc Castellà i 
amb guió d’Alba Granell, s’agrupen con-
ceptes com el territori, la tradició i la cul-
tura i es va poder reviure i rememorar, des 
d’un punt de vista poètic, visual i simbòlic, 
un any farcit de propostes i iniciatives cul-
turals que han tingut com a protagonista  
la capital de la Segarra.

Balanç de CCCC2019

Al llarg de tot un any, la cultura ha estat la 
protagonista a Cervera, amb un total de 

122 activitats culturals i un balanç estimat 
de més de 37.000 espectadors (que amb 
les activitats pendents de finalitzar es calcu-
la que rondaran els 40.000) i amb una pro-
gramació, en la seva majoria, de producció 
pròpia, en la qual han participat més de 
1.000 artistes i creadors. D’aquesta mane-
ra “Cervera es consolida per sempre com a 
ciutat cultural” en paraules de la comissària 
de Cervera Capital de la Cultura Catalana 
2019, Carme Bergés. 

Segons un altre dels comissaris Marc 
Comas, “estem molt satisfets perquè 
pensem que s’han complert les línies 
conceptuals, estratègiques i motors que 
hem volgut marcar amb la programació: 
l’aposta pel territori, la producció pròpia, 
la multidisciplinarietat, el diàleg contem-
porani, la transmissió de patrimoni i me-
mòria i la creació de nous públics”. 
Per la seva banda, la comissària Estefa-
nia Balcells, va recordar que s’han pogut 
complir els objectius de CCCC2019, en-

tre els quals va destacar la implicació de 
la societat cerverina i de la comarca de la 
Segarra. En la programació han participat 
una trentena d’entitats de Cervera, tots els 
centres educatius de la ciutat i una vintena 
d’entitats catalanes.

L’alt nivell qualitatiu dels espectacles i 
l’aposta per la producció pròpia ha sigut 
un altre dels eixos assolits. Un 70% de 
les accions artístiques han estat pròpies i 
s’han desenvolupat i produït des del terri-
tori i amb el territori. Més de 1.200 artis-
tes, creadors i autors han pres part a la 
programació.

Un tercer valor que ha difós Cervera 2019 
és el de la mirada contemporània. En 
aquest aspecte, els projectes artístics han 
permès redescobrir i rellegir el patrimoni 
des d’un vessant contemporani. 

La cultura transformadora també ha estat 
protagonista durant aquest any de la Capi-
talitat. Les iniciatives artístiques no només 
han servit per exhibir un fet cultural, sinó 
que han provocat impactes diversos en 
disciplines com l’educació, l’economia o el 
turisme, alhora que han facilitat la incorpo-
ració de nous públics en espectacles de 
dansa, poesia, narració oral o art urbà.

A més dels actes celebrats enguany, Cer-
vera ha aconseguit un dels reptes més 
difícils: projectes i accions que perdurin i 
transcendeixin en el temps. A part de la 
remodelació de l’Auditori i la recuperació 
de la Farinera com a espai expositiu, du-
rant el 2019, la capital de la Segarra ha 
esdevingut un punt de trobada i d’inici de 
nous projectes, on associacions, entitats 
i artistes han col·laborat, creant sinergies 
d’iniciatives que s’estendran en el temps.
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L’AGENDA 

16dijous
Conferència “La biblioteca de la Uni-
versitat de Cervera i el seu desplega-
ment (1758-1846)”, amb la historiadora 
Natàlia Vilà. Cicle de conferències i visita a 
l’exposició “Artesans del Barroc”
Hora: 19 h
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Museu de Cervera

17divendres
Visionat i debat sobre la pel·lícula 
“Cadena de favores” 
Hora: 17 h
Lloc: Espai Jove El Racó (rbla. Lluís San-
pere, 22)
Organitza: Espai Jove El Racó

19diumenge
Representació de “La Rateta”
amb Campi Qui Pugui

Xarxa, teatre infantil i juvenil 
Hora: 18 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: La Xarxa Cervera

25dissabte
Nit de l’Esport Cerverí
Hora: 21.30 h
Lloc: pavelló polivalent
Organitza: Paeria de Cervera

26diumenge
Assaig de les Completes
Hora: 17.30 h
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Completes de Cervera

02diumenge
Assaig de les Completes
Hora: 12 h
Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Completes de Cervera

Representació de “Maremar”
22è Cicle de teatre de Cervera
Hora: 19 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Paeria de Cervera

05dimecres
Festa Major del Santíssim Misteri
Dies: del 5 al 9 de febrer
Organitza: Paeria de Cervera

07divendres
Concert de l’Escolania de Montserrat
Hora: 20.30 h
Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Coral infantil Nova Cervera

“Fadunito 15 anys”
Mostra que, coincidint amb el 15è 
aniversari de la companyia de teatre 
Fadunito, repassa la seva trajectòria. És 
una de les companyies més prolífica i 
més internacional del territori. Amb una 
desena d’espectacles, ha visitat més de 
25 països, on ha actuat als festivals més 
importants. 

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

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. L’exposició pretén 
ser un aparador del paisatge artístic sorgit 
d’aquell complex món artesanal que abas-
tia les necessitats materials i espirituals 
dels cerverins.

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; diumenges 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

(febrer)
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Representants de la Xarxa territorial de Museus, 
amb el president de la Diputació de Lleida, Joan 
Talarn; la directora general de Patrimoni Cultural, 
Elsa Ibar; el paer en cap de Cervera, Ramon Augé; 
la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Este-
fania Rufach, i els alcaldes i titulars dels equipa-
ments museístics, es van reunir el 16 de desem-
bre al Paranimf de la Universitat de Cervera, en 
Comissió Institucional, per fer balanç de l’activitat 
duta a terme al llarg dels darrers tres anys (2017-
2019) i, alhora, aprovar el programa d’actuacions 
pels quatre anys vinents (2020-2023).
Pel que fa a les actuacions previstes al progra-
ma d’actuacions per al futur immediat, aquestes 
s’engloben en tres línies estratègiques d’actuació, 
incidint en l’increment del retorn social i la visibili-
tat i en la millora de la gestió museística: fomen-
tar l’avanç cap al museu social i la visibilitat de les 
propostes de valor dels museus vers la ciutada-
nia; contribuir a la millora dels equips professio-
nals dels museus; i incrementar la presència de 
la Xarxa en els espais de deliberació i presa de 
decisions vinculats al seu àmbit d’actuació.

ELS MUSEUS DE LES TERRES DE LLEIDA I 
ARAN ES VAN REUNIR A CERVERA

La Paeria de Cervera va tornar a organitzar el Mercat de Nadal 
en dos dates i en dos llocs diferents: la plaça Major, diumenge 1 
de desembre, i el carrer Guinedilda, dissabte 7. Cada Mercat va 
aplegar 25 parades, amb productes típics de les festes.
Com a complement a l’oferta comercial, la Paeria de Cervera 
va organitzar diverses activitats per a tots els públics a la plaça 
Major: un taller d’ornaments i targetes de Nadal, un castell in-
flable per als infants, la inauguració del pessebre a l’església de 
Sant Joan, degustacions de caldo i una cantada de nadales. 
L’Associació de Comerciants i Professionals del nucli antic va or-
ganitzar una gimcana pels comerços del carrer Major. 

BONA ACOLLIDA DELS 
MERCATS DE NADAL

Al carrer Guinedilda els visitants van poder gaudir d’activitats com 
jocs gegants i una cantada de nadales de la Coral Lacetània. A la 
programació es van afegir les habituals visites turístiques guiades 
dels dissabtes a la Universitat i l’església de Santa Maria, que en 
aquesta ocasió van aplegar més de 50 visitants.

Amb la finalitat d’homenatjar la gent gran, per reconèixer el seu 
bagatge, els valors, l’experiència i els aprenentatges transmesos, 
la Paeria de Cervera lliura plaques a les persones que compleixen 
95 o 100 anys. Les plaques commemoratives, gravades amb el 
nom de la persona i l’any de celebració de l’aniversari, les lliura la 
regidora de Serveis Socials, Assumpció Creus. 

El mes de desembre va homenatjar Antònia Carcasona Rabell en 
motiu del seu 95è aniversari.

RECONEIXEMENTS A LES 
PERSONES GRANS 
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El Centre d’Acollida Turística (CAT) de Cervera té com a funció 
principal les tasques de la Regidoria de Turisme de la Paeria pel 
que fa a la promoció i difusió de producte turístic i també treballa 
com a punt d’informació. 
Obre de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i els caps de set-
mana i festius de 9 a 14 hores.  
Ofereix informació als visitants; atenció i gestió de les sol·licituds 
d’agències, entitats o particulars que volen realitzar un dels itine-
raris guiats a la ciutat; funció de plataforma de promoció i publi-
citat; col·laboració amb actes turístics en fires, festes i mercats; i 
gestió i actualització de la pàgina web www.turismecervera.cat, 
on es pot trobar tota l’oferta turística de la ciutat, l’agenda i les 
notícies més rellevants, i la pàgina de Facebook Turisme Cervera.

INFORMACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA 
TURÍSTICA DE CERVERA

L’edifici del CAT també disposa d’un espai temàtic dedicat al nai-
xement de la Generalitat de Catalunya i d’un espai de degustació, 
el CAT Cafè,  que ofereix el servei de bar i restaurant.

Àrea d’autocaravanes
Una de les grans apostes turístiques de Cervera va ser la creació 
d’una àrea per a autocaravanes, que està en funcionament des 
del febrer de 2014. Situada al costat del Centre d’Acollida Turís-
tica, té una capacitat per a 50 autocaravanes i  disposa d’una 
zona d’estacionament per  pernoctar, una zona per al buidatge 
de les aigües grises, un punt de buidatge d’aigües negres i aixeta 
d’aigua potable.
Acull més de 1.000 vehicles cada any, que fan parada a la ciutat 
i gaudeixen dels serveis turístics de la zona.

La regidora de Turisme, Roser Segura, va mantenir una reunió 
de treball amb els guies turístics de la ciutat que formen part de 
l’Associació d’Intèrprets del Patrimoni de Cervera.

En la trobada, el dimarts 17 de desembre al Centre d’Acollida 
Turística, es van valorar les dades i les actuacions turístiques 
d’aquest any 2019, es van tractar noves propostes de visites 
guiades per al 2020 i es van organitzar els calendaris de treball. 

TROBADA DE LA PAERIA AMB ELS GUIES
 TURÍSTICS DE CERVERA

La valoració de la trobada és molt positiva perquè la Paeria de 
Cervera i l’Associació d’Intèrprets del Patrimoni van posar en 
comú les seves inquietuds i els reptes del turisme a la ciutat. A 
partir d’ara, les dos parts han establert que aquestes reunions es 
mantindran cada tres mesos.

L’Associació d’Intèrprets del Patrimoni de Cervera és una enti-
tat de la ciutat, presidida per l’històric guia Armand Forcat, que 
s’encarrega de portar a terme les visites guiades, a càrrec dels 
seus guies associats.

Cervera ofereix als visitants un total de vuit itineraris guiats, per 
als quals l’any 2018 es van rebre més de 200 reserves i hi van 
participar més de 8.000 persones. Cal afegir les visites guiades 
als monuments que s’ofereixen els dissabtes al matí a la Universi-
tat i a l’església de Santa Maria, itineraris especials que organitza 
la Regidoria de Turisme al llarg de l’any, visites teatralitzades a la 
Universitat i visites nocturnes a l’estiu. Aquestes iniciatives van 
aplegar un total de 10.120 persones l’any 2018.

Les dades turístiques del 2019 es faran públiques durant aquest 
mes de gener.
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Creació d’un mural antiestigma
L’Espai Jove El Racó, juntament amb 
l’Oficina Jove de la Segarra, el CAP de 
Cervera i Quàlia, va realitzar un taller en 
el qual els joves van pintar un graffiti an-
tiestigma a l’interior de l’Espai Jove de 
Cervera.

El taller es va desenvolupar els dies 15 i 
29 de novembre i 13 de desembre. Durant 
el transcurs d’aquestes sessions, els i les 
joves van poder aprendre de ben a prop, 
la tècnica de pintar amb esprai gràcies a 
l’ajuda del jove cerverí Jan Clota. En la pri-
mera sessió, els/les joves van començar 
a dissenyar la idea què volien pintar. En la 
segona i la tercera, en canvi, van experi-
mentar com pintar amb esprai així com les 
diferents tècniques que utilitza la gent que 
fa graffitis.

La realització del mural s’emmarca dins 
del projecte TLC3, en el qual també 
col·labora l’Oficina Jove de la Segarra, el 
CAP de Cervera i Quàlia.
Totes les parts que van organitzar i parti-
cipar en el projecte han valorat molt posi-
tivament aquesta activitat i el resultat final 
i conviden a tothom a veure en directe el 
mural que hi ha a l’Espai Jove.

EL RACÓ ORGANITZA ACTIVITATS DIVERSES 
PER ALS JOVES DE CERVERA

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.

Taller per ensenyar a potenciar 
el perfil laboral
El passat dissabte 14 de desembre, 
l’Espai Jove “El Racó” va organitzar un ta-
ller orientat a totes aquelles persones que 
volien promocionar la seva imatge profes-
sional a través de la xarxa LinkedIn.
Aquest taller, impartit pel jove cerverí 
Axel Daniel Mocciaro, va comptar amb 
la presència de joves que tenien diferents 
perfils professionals però que compartien 
les ganes de treure el màxim rendiment 
d’aquesta xarxa. Gràcies a aquesta ses-
sió, cadascú es va poder adaptar el seu 
perfil per tal de captar l’atenció de profes-
sionals del seu sector.

Per últim, ens agradaria remarcar que des 
de l’Espai Jove es vol donar la veu a tots 
i totes les joves del municipi que vulguin 
proposar una activitat o taller com ha sigut 
el cas de l’Axel. Per aquest motiu, volen 
remarcar que estudiaran qualsevol idea 
que se’ls faci arribar.
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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 CREIX PER A 
SEGUIR AUGMENTANT LA QUALITAT DE VIDA A 
CERVERA

La Paeria de Cervera va aprovar, al Ple del 23 de desem-
bre de 2019, un augment del pressupost municipal per 
a l’any 2020 de 300.000 euros respecte a l’anterior, per 
la qual cosa ascendeix a 9,6 milions d’euros que, entre 
altres, ens permetran incrementar la partida d’inversions 
amb fons propis per seguir millorant la qualitat de vida dels 
cerverins i les cerverines.
Així, enguany, tot i els vots en contra d’ERC i la CUP, el 
pressupost situa les persones de Cervera encara més al 
centre de les seves principals actuacions i, més enllà de 
complementar-les amb subvencions que esperem rebre 
d’altres administracions, com la de la Secretaria General 
de l’Esport, amb la qual podrem dur a terme el nou pa-
velló poliesportiu, ja preveiem una inversió d’uns 450.000 
euros. Amb aquest augment podrem construir la Casa de 
l’Esport, a la zona esportiva; millorar el convent de Sant 
Domènec i instal·lar-hi calefacció i aire condicionat, per 

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CERVERA

a poder dur-hi a terme moltes activitats obertes a la ciu-
tadania cerverina; alhora que implantarem plaques solars 
a sobre de la piscina coberta per reduir les despeses en 
subministraments i les emissions contaminants generades, 
entre altres, per tot el complex esportiu, i que compta amb 
una subvenció de la Diputació de Lleida de més de 200.000 
euros. 
A més, aquest 2020 disposarem d’altres inversions desti-
nades al conjunt de la societat de Cervera, a la generació 
d’oportunitats de futur per als joves, la creació de riquesa i 
ocupació, la cohesió social i una atenció amb la qualitat més 
gran possible a les persones, com la millora de l’enllumenat 
públic i la senyalització viària i turística; de les voreres i 
els carrers més malmesos; l’adquisició i senyalització de 
desfibril·ladors per a la cardioprotecció de la ciutat; millores 
al cementiri, el refugi per als animals, i del fons i el mobiliari 
de la biblioteca municipal i del CEI; l’arribada de la fibra òp-
tica al polígon; o la millora de l’utillatge i les instal·lacions de 
la nostra Policia Local; entre altres inversions en software, 
material informàtic i aplicacions sobre incidències per poder 
atendre i servir millor les persones de Cervera.

La Passió Medieval de Cervera presen-
ta nova imatge per a l’edició de l’any 
2020, protagonitzada per l’actor Pere 
Martí, que encarna el personatge més 
gran dels rabins, el summe sacerdot del 
Sanedrí, Annà, el qual juntament amb 
Cayfàs van dirigir la conspiració contra 
Jesucrist i posteriorment la persecució 
dels seus deixebles.

Els artífexs del cartell són els cerverins 
Xavier Miret i Joan Porredon, que des de 
la primera edició de la Passió Medieval 
s’encarreguen de posar rostre al cartell 
sota la tècnica del col·lodió humit o ferro-
tip, un procés que es va iniciar a mitjans 
del segle XIX.
Però més enllà del rostre, el cartell ens 
explica molt més. Es treballa sota tres 
eixos: l’espai, amb la planta de l’església 
de Santa Maria dibuixada; el text ori-
ginal, en aquesta ocasió del sacerdot 
Annà; i l’emoció que l’obra provoca tan 
en l’espectador que la viu com en l’actor 
que la representa.

L’espectacle es representarà el dissabte 
28 de març, a l’església de Santa Maria. 

LA PASSIÓ MEDIEVAL DE CERVERA 
PRESENTA EL CARTELL

Les entrades es poden reservar a la pà-
gina web www.passiomedievalcervera.
com.

Congrés internacional 
de passions medievals
Enguany la Passió Medieval de Cervera 
tindrà un acte paral·lel molt rellevant, i és 
que el congrés internacional del grup de 
recerca consolidat LAiREM (Literatura, 
Art i Representació a la llarga Edat Mi-
tjana) farà parada a Cervera per assistir 
a la representació i fer-ne una taula ro-
dona amb l’equip artístic de la Passió 
Medieval juntament amb experts en pas-
sions i teatre medieval vinguts de pres-
tigioses universitats de diversos indrets 
d’Europa, com la Universitat Catòlica de 
Milà, de Brescia, Portugal, Còrsega, Ala-
cant, entre altres.
El Congrés està organitzat des de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona amb 
el catedràtic d’història i expert en teatre 
medieval Francesc Massip al capdavant, 
i amb el suport del Centre d’Estudis Se-
garrencs i el Museu de Cervera.
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ALS NOUS AMOS

El passat 23 de desembre, el Govern de la Paeria va aprovar 
en Ple Extraordinari uns pressupostos elaborats a l’ombra 
de l’oposició, on no ens han donat temps absolutament 
de res, ni opcions a debatre’ls i negociar-los conjuntament. 
Estem indignats de com govern ha portat tot el tema de 
l’aprovació dels pressupostos, convocant-nos un diven-
dres al migdia a una Comissió Informativa pel dilluns se-
güent, per tal de poder aprovar els pressupostos al Ple 
Extraordinari del dia 23 de desembre, a correcuita, sense 
haver-nos permès incidir en la seva elaboració, ni que fos 
de forma parcial en algunes partides. 

Per tot plegat, vam demanar a la Comissió Informativa que 
es posposés l’aprovació dels pressupostos per donar-nos 
temps a estudiar-los i, a més, tenir temps per convocar una 
Comissió d’Estudi i poder-los treballar plegats, Govern i 
oposició. Com que tenen majoria i no ens necessiten ab-
solutament per res, s’hi van negar, sense opcions a debatre 
absolutament res. D’això, nosaltres, en diem abús de poder.

No ens agraden aquestes dinàmiques ni entenem què 
pretén Govern; segurament neutralitzar l’oposició i que no 
els fem gaire la guitza. També hem entès, veient la docu-
mentació, que ni el propi equip de Govern ha treballat els 
pressupostos conjuntament. La seva consigna és que ca-
dascú cuida la seva parcel·leta, sense molestar-se els uns 
als altres i qui dia passa, any empeny. Aquest és el nivell!!
Tot plegat ens va fer recordar-los, per si ho havien oblidat, 
que nosaltres som tant regidors com Govern, que a  la sala 
de Plens som 13 regidors, que hem estat escollits demo-
cràticament i que l’oposició representem una part impor-
tant de la població, tant pel nombre de regidors, com pel 
nombre de vots totals. I els recordem, també, que als pres-
supostos, com a eina importantíssima a l’hora de marcar 
les polítiques que es volen desenvolupar des de la Paeria, 
la nostra veu ha d’estar-hi reflectida i, per tant, Govern ha 
d’estar disposat a donar-nos veu i crear espais per la nego-
ciació i el debat. Comencem a tenir clar, també, que a algú 
de Govern el debat, la discussió i la negociació, li provoca 
certa incomoditat i, fins i tot, al·lèrgia.

Malgrat totes aquestes traves, hem estudiat i valorat els 
pressupostos del 2020, que per molt que s’hi esforcin, no 
deixarem de realitzar la nostra tasca de fiscalització i con-
trol. Us detallem algunes de les partides que vam destacar 
del pressupost de 2020:

- Pel que fa a les partides concretes del pressupost, con-
tinuem sense tenir en compte la contractació de la banca 
ètica, ni la contractació d’energia verda. OLÉ ELLS!
- Continuem amb les elevades despeses de protocol i re-
presentació. VISCA!
-  Mantenim organismes autònoms sense cap funció i que 
continuen provocant despeses econòmiques i pèrdues de 
temps importants a la gent de la casa. AI, AI, AI...
- Es continuen externalitzant serveis bàsics, i en aquest cas, 
ens preocupa especialment el cicle de teatre, on la legisla-
tura passada vam aconseguir que la gestió fos plenament 
municipal, i aquest proper exercici només s’ha pressupos-
tat la meitat del cicle. JUGADA MESTRA!
- Es multiplica per 4 les despeses en lots i obsequis de 
Nadal. A L’AMPLE! 
- Hi continua havent partides de 40.000 € per la Capitali-
tat de la Cultura, que ja ha conclòs amb un deute impor-
tant, mentre que es treuen 40.000 € del pressupost de 
l’Aquelarre 2020, quedant a 145.000€. DÓNDE ESTÁ LA 
PELOTITA?
-  Desapareix la partida per editar la revista Paeria, es crea 
una partida per un pla de comunicació, es crea la figura de 
Comunity Manager de cultura... NO ENTENEM RES!
- Augmenten les partides de lloguer a l’Incasol, a la Mútua 
privada de la plantilla, a activitats culturals que no estan de-
tallades, etc. ANAR FENT!
- I com a exemple claríssim d’aquesta continuïtat de 
l’anterior equip de Govern, es continua donant 600 € a 
l’Abadia de Montserrat. És un import petit però no per això 
deixa de ser significatiu, com a bons creients, devots i sal-
tant-nos la laïcitat de la Paeria. AL·LELUIA!

Veient com les gasta l’equip de Govern, tampoc ens es-
peràvem trobar-hi cap partida per a la elaboració dels pres-
supostos participatius. Ens queda clar que estem a les antí-
podes en aquest tema, que per no participar, ni els qui som 
regidors de l’oposició de la Paeria hem pogut fer-ho!

El Govern de la Paeria de Cervera sembla ser un clar reflex 
de l’antiga manera de fer política, o dit d’una altra manera: a 
l’estil de la vella convergència, dificultant-nos contínuament 
desenvolupar la nostra tasca de regidors de l’oposició, amb 
convocatòries exprés, informació escassa, poc clara, amb 
poc marge de temps per poder treballar-la i molt poc oberts 
al debat i la negociació.

Així ens hi trobaran sempre, però votant-hi en contra i de-
nunciant-ho.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Continuar amb aquest nivell d’inversió ens ha de permetre 
seguir apostant per millorar les infraestructures viàries i els 
equipaments de la ciutat i dels pobles del municipi, sempre 
amb l’objectiu de millorar la vida de les persones, facilitar 
a les entitats de Cervera el desenvolupament de les seves 
accions i la projecció empresarial i turística de Cervera.
Finalment, cal destacar la disminució notable de la despesa 

corrent, que ens permet alliberar recursos per a destinar-
los a actualitzar progressivament els salaris dels 140 pro-
fessionals i tècnics municipals de la Paeria, després de 
més d’una dècada de congelació; alhora que podrem fer 
front als pagaments compromesos sense haver de recó-
rrer a augmentar el deute, que preveiem mantenir en un 
40% de ràtio.




