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Horaris

Arxiu Comarcal
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, 
amb cita prèvia

Biblioteca comarcal
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h, 
amb cita prèvia
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h
Amb cita prèvia

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 a la Casa Museu Duran 
i Sanpere (reserva prèvia).
Visites a l’exposició I’am 93 i 
exposicions temporals (reserva prèvia):
De dimarts a  dissabte, d’11 a 14 h
i de 18 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Dilluns, tancat

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

Piscina d’estiu
Cada dia: de 12 a 20 h (reserva prèvia)
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Paeria de Cervera
Atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h

Oficina de gestió del cementiri
De dilluns a divendres, de 9 a 14 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 17 de juliol al dijous 23 de juliol: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 24 al dijous 30 de juliol: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 31 al dijous 6 d’agost:
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 7 al dijous 13 d’agost: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 14 al dijous 20 d’agost: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 21 al dijous 27 d’agost:
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

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

Breus
SALUTACIÓ
Joan Santacana Vélez
Paer en Cap

COMPROMÍS
El passat 12 de juny de 2020 el Ple de la Paeria de Cervera va tenir a bé investir-
me nou paer en cap de la ciutat. En aquell acte vaig fer l’acceptació del càrrec 
amb aquestes paraules, que vull reproduir en aquesta salutació de la revista 
Paeria: 

“Cervera, avui m’has lliurat l’anomenada vara d’alcaldessa o d’alcalde. Aquest 
és, però, un nom fals. No és el seu. La vara representa el poder i, com és sabut, 
el poder només és del poble i, en aquest cas, del poble de Cervera.

Aquesta vara, doncs, és vostra. En sou propietaris i el que hem fet avui és 
permetre que jo, temporalment, en tingui la possessió. Tanmateix us demano 
que, si considereu que per la meva actuació o per la del meu govern, no en soc 
mereixedor, me la reclameu i us la retorno sense cap dilació perquè la lliureu a 
qui en sigui més digne de tenir-la. No vull el poder de la vara si no em correspon.
Tinc la fortuna de formar part del poble de Cervera i em sento com un ciutadà 
més i vull continuar sentint-me així. No vull que la responsabilitat que m’heu 
donat m’allunyi de vosaltres, vull que estigueu al meu costat i que em guieu, 
solament així podré saber si actuo bé. 

Ser alcalde de Cervera no ha estat un objectiu meu. Això no vol dir que no em 
senti orgullós i satisfet de ser-ho, però no és per ambició personal. És per una 
cosa que he après del meu aprenentatge i de les meves vivències personals, 
que m’han fet construir un esperit de servei que m’omple. Des de l’escoltisme 
fins a la meva tasca professional, com a servidor públic, he après que la millor 
manera de créixer com a persona és treballar per als altres i ser alcalde de 
Cervera em permetrà continuar creixent. Agafo, doncs, aquesta responsabilitat 
amb molta il·lusió i tinc la sensació que la puc fer bé amb tots vosaltres al costat. 

El compromís meu i del meu govern es resumeix en:
- Treballaré per tenir un govern que actuï cercant el bé comú.
- Treballaré per tenir un govern que faciliti la participació activa de la ciutadania 
   i de les entitats. 
-  Treballaré per tenir un govern que escolti la veu de les cerverines i cerverins. 
-  Treballaré per tenir un govern que prengui les decisions polítiques per consens 
  de totes les regidores i regidors que en formen part. 
- Treballaré per tenir un govern que posi el punt de mira en l’assoliment d’un 
  benestar social transversal des de l’esfera pública, que permetrà un 
  repartiment més equitatiu dels recursos. 
- Treballaré per tenir un govern que proposi un model de ciutat completa i ober-
  ta, on tota la ciutadania se senti protagonista, on tothom vegi reconeguts els 
  seus drets individuals i socials, on la cohesió sigui el lligam que identifiqui cada 
  persona amb el seu entorn, on la diversitat sigui entesa com una oportunitat de 
  ser una ciutat més rica en matisos.
- Treballaré per tenir un govern independentista, que permeti fer efectiva la Re-           
  pública Catalana des del municipalisme.

Gràcies, Cervera, per ser-hi”.

“PER RESPECTE I SOLIDARITAT, 
POSA-TE-LA”

És una campanya impulsada per la 
companyia de teatre cerverina Fadu-
nito i la Paeria per promoure l’ús de 
la mascareta com a mesura protec-
tora davant la Covid-19. Consta de 
tres vídeos, d’una durada aproximada 
d’un minut, produïts per Marc Caste-
llà i Bové. Es poden veure al canal de 
Youtube de la Paeria de Cervera.

“UN GEST PER L’ELA”

El 21 de Juny, Dia Mundial de 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), 
la Paeria de Cervera es va sumar a 
la campanya “Fes un gest per l’ELA” 
de la Fundació Catalana d’ELA Mi-
quel Valls il·luminant de color verd el 
campanar per donar suport a totes les 
famílies que pateixen aquesta terrible 
malaltia. El paer en cap, Joan Santa-
cana, també va fer un gest per l’ELA.

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

“MULLA’T PER L’ESCLEROSI”

La iniciativa “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple”, que cada any es fa a les 
piscines al juliol, aquesta edició també 
es presenta en línia.
A la web www.mullat.cat trobareu el 
catàleg 2020, des d’on podeu com-
prar la tovallola, samarretes, bosses 
urbanes, ampolles... i fer donatius per 
aquesta iniciativa solidària.
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JOAN SANTACANA, 
NOU PAER EN CAP DE CERVERA

Cervera va mantenir la rebuda de la Flama de Canigó per la re-
vetlla de Sant Joan, dimarts 23 de juny, en un acte breu a la 
plaça Major i seguint totes les recomanacions sanitàries. Com a 
novetat, es va poder seguir en directe per l’Instagram de la Paeria 
de Cervera.

La Flama del Canigó va arribar a la ciutat un any més de la mà 
dels Fondistes Cervera, que la van a recollir a Agramunt, i la van 
portar corrent fins a la plaça Major de Cervera. 

Amb la Flama es va encendre el peveter, a càrrec del paer en cap, 
Joan Santacana, i la regidora de Festes, Mireia Brandon. Acte 
seguit, va tenir lloc la lectura del Manifest, enguany escrit per 10 
persones anònimes que han estat al capdavant de la lluita contra 
la Covid-19.  

Òmnium Cultural Segarra-Urgell també va organitzar una encesa 
d’espelmes per la llibertat nacional dels Països Catalans.

A causa de les mesures sanitàries no es va encendre foguera a la 
plaça Major ni als barris de la ciutat. 

LA FLAMA DEL CANIGÓ VA ARRIBAR A 
CERVERA PER LA REVETLLA DE SANT JOAN

Joan Santacana Vélez (ERC-MES) fou escollit paer en cap de 
Cervera, al Ple extraordinari del divendres 12 de juny, en pros-
perar la moció de censura presentada contra Ramon Augé 
(Junts per Cervera) per part dels grups municipals d’ERC-MES, 
CUP i SiF.

La moció de censura es va aprovar per majoria absoluta amb 8 
vots favorables (4 d’ERC, 2 de la CUP i 2 de SiF) d’un total de 
13 vots. És per aquest motiu que Joan Santacana fou procla-
mat nou paer en cap de Cervera.
Els regidors de l’Equip de Govern sortint (3 de Junts per Cerve-
ra i 2 del PSC) van votar contra la moció.

Joan Santacana substitueix Ramon Augé, que ha estat paer en 
cap durant un any, des del Ple del 15 de juny del 2019, en el qual 
fou escollit amb els vots favorables de Junts (3), SiF (2) i PSC (2).  
El març del 2020, els dos regidors del grup municipal de SIF van 
sortir del govern municipal, que va quedar en minoria.

El paer en cap sortint, Ramon Augé, va lliurar la vara de paer en 
cap a Joan Santacana.

Santacana va jurar el càrrec per imperatiu legal. Les seves pri-
meres paraules van ser “d’agraïment pel vot favorables dels 
grups de la CUP i SiF”,  i també va agrair “la responsabilitat dels 
grups de Junts per Cervera i PSC, ja que la discrepància política 
és enriquidora”.  
En el discurs d’investidura “va esmentar les seves tres famí-
lies: Santacana-Vélez, la política (ERC) i la ciutat de Cervera”. 
Va recordar “els orígens familiars i polítics dels Santacana i els 
Vélez i els va dedicar el seu agraïment”. Pel que fa a ERC, va 
destacar que “és l’espai per treballar per un model de societat 
més just, va recordar la trajectòria política del partit a la ciutat i 
els regidors que l’han precedit”. Finalment va dir que “el càrrec 
de paer en cap no és una ambició personal, sinó de servei a la 
ciutat de Cervera”.

Des del divendres 3 de juliol no es pot estacionar a la plaça Major. 
La mesura es va aprovar al Ple de la Paeria de Cervera del pas-
sat 30 de gener i ara s’ha fet efectiva, una vegada han finalitzat 
els tràmits administratius que estaven aturats amb la declaració 
de l’Estat d’alarma. Els tràmits han comportat la modificació de 
l’ordenança fiscal que regula la taxa per a l’estacionament a la 
via pública, en el sentit d’excloure el carrer i la plaça Major com a 
zones d’aparcament.

La plaça Major esdevé una zona de prioritat invertida, en la qual 
tenen preferència els vianants davant dels vehicles. Només po-
den accedir vehicles als aparcament privats i per a tasques de 
càrrega i descàrrega als comerços. Hi poden aparcar, un temps 
limitat, els vehicles amb targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, vehicles oficials i d’emergències.

La intenció de la Paeria és evitar l’acumulació de cotxes a la plaça 
Major i reduir el trànsit en aquesta zona del nucli antic. Cal re-
cordar que es disposa d’amplis espais d’aparcament propers, 
situats a la plaça de cal Racó i al passeig del Portalet.

LA PLAÇA MAJOR, ZONA PER A VIANANTS
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Divendres 19 de juny es va inaugurar una nova 
temporada de les piscines d’estiu, que està pre-
vist que obrin cada dia d’11 a 20 hores, fins al 
diumenge 6 de setembre.

L’obertura de les instal·lacions s’ha fet adaptant-
se a la nova situació, complint totes les mesures 
higièniques decretades per les autoritats com-
petents per fer de la piscina un lloc segur per a 
les persones usuàries i per als treballadors. Es 
realitzen tasques de desinfecció abans i després 
de l’obertura al públic i s’ha reforçat el servei de 
neteja.
Cal continuar seguint les normes de seguretat: 
mantenir la distància, ús de mascareta quan no 
es pugui mantenir i neteja de mans i material.

No cal fer reserva prèvia per accedir al recinte, tot 
i així l’aforament és limitat i una vegada assolit el 
màxim no es podrà accedir a les instal·lacions.

OBERTURA DE LES PISCINES D’ESTIU

Preus de les entrades:
Infants de 0 a 4 anys: entrada gratuïta.
Infants de 5 a 16 anys: 2 euros.
Joves de 17 a 25 anys: 3,20 euros.
Adults: 3,70 euros.
Persones jubilades o 
pensionistes: 2,20 euros.

NOVA TEMPORADA DELS 
HORTS SOCIALS DE CERVERA

La Paeria i Càritas de Cervera gestionen dos horts amb la finalitat 
de donar l’oportunitat a famílies en risc d’exclusió social del mu-
nicipi a poder produir i consumir els seus propis aliments.

Enguany és la sisena temporada dels horts socials, un projecte 
que va néixer l’any 2015 al qual en aquests moments participen 
sis famílies de Cervera. Conreen dos terrenys, d’uns 100 m2 ca-
dascun, cedits per a aquesta finalitat de manera altruista per les 
persones propietàries.

El paer en cap i regidor d’Acció Social, Joan Santacana, va visi-
tar els horts conjuntament amb la presidenta de Càritas Cervera, 
Montse López, que van rebre les explicacions del seu funciona-
ment per part de Josep Aldomà, voluntari que assessora les fa-
mílies en el conreu.

El projecte d’horts socials i inclusius té com un dels seus objec-
tius la creació i l’impuls d’iniciatives que generin la millora de la 
qualitat de vida de les persones més vulnerables i del progrés 
equilibrat i sostenible de l’entorn. La participació als horts socials 
és una garantia en la millora de l’estat d’ànim i de l’autoestima de 
les persones, i es considera, doncs, com una opció terapèutica, 
educativa i ambiental. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va 
fer la primera visita oficial a Cervera el dijous 16 de juliol. 
Fou rebut pel Consistori Municipal a la Sala de Plens de la Paeria, on 
va signar el Llibre d’Honor, i posteriorment va visitar els joves partici-
pants al Camp de treball “Grafitis inclusius” a l’avinguda de l’Esport.

A la visita el van acompanyar el paer en cap, Joan Santacana; el 
director dels Serveis Territorials de Treball, Vidal Vidal; la directora ge-
neral de Joventut, Laia Girós; el director de l’Agència Catalana de la 
Joventut, Cesc Poch; la coordinadora de Joventut a Lleida, Lourdes 
Ravetllat; la consellera comarcal Canòlich Fàbrega, la regidora de Jo-
ventut, Meritxell Ramon, i altres regidors del Consistori.

El conseller va destacar “la importància del Camp de treball per ga-
rantir els drets dels infants i adolescents a gaudir del lleure després 
dels mesos de confinament”.

EL CONSELLER CHAKIR EL HOMRANI 
VISITA EL CAMP DE TREBALL DE JOVENTUT

Camp de treball “Grafitis inclusius” a Cervera

Entre els dies 11 i 25 de juliol, quinze noies i quatre nois de 14 a 17 
anys, provinents de tot Catalunya, participen al Camp de Treball Na-
cional de Joventut de Cervera.

Els joves fan intervencions d’art urbà sobre un mur de pedra de més 
de 200 metres a l’avinguda de l’Esport. Pinten un mural dedicat a la 
igualtat, l’esport i la inclusió. Aquestes temàtiques les han escollit els 
mateixos joves.
Pel que fa al vessant social, participen en el dia a dia de les activitats 
que es fan a la Casa Dalmases i el Centre Ocupacional l’Espígol.

El Camp de treball està organitzat per la Direcció General de Joventut 
i la gestió va a càrrec de la cooperativa de lleure Qualia.

La regidora de Joventut, Meritxell Ramon, va cloure 
una nova edició del Camp de treball local de Cer-
vera, al qual van participar un grup de deu joves, 
d’entre 13 i 15 anys, entre els dies 6 i 10 de juliol.

Els mateixos joves participants van escollir les tas-
ques a desenvolupar durant el Camp de treball: la 
construcció de mobiliari amb materials reciclats. 
Van treballar cada matí, de 9 a 13 hores, i ara l’Espai 
Jove el Racó disposa de nous sofàs i taules.

Divendres 10 de juliol, la regidora de Joventut, Meri-
txell Ramon, va assistir a la cloenda del Camp de tre-
ball a l’Espai el Racó, on va conèixer de primera mà 
el treball dels joves i els va felicitar per la feina feta.

A més de treballar, el primer dia del Camp local, els 
joves van participar d’una sessió amb la psicòloga 
Sílvia Sarri, en la qual van aprofitar per explicar i ex-
pressar les emocions que havien viscut durant el 
període de confinament.

NOU MOBILIARI AMB MATERIALS 
RECICLATS PER A L’ESPAI JOVE

Cursets de natació
Del 27 de juliol al 14 d’agost es fan els cursets a la piscina d’estiu, 
en els següents horaris:
     De 10 a 11 h: Perfeccionament 1
     D’11 a 12 h: Perfeccionament 2
     De 20 a 21 h: Adults
Les places són molt limitades. Inscripcions a rcama@xtec.cat, 
Paeria de Cervera o a la piscina el primer dia si hi ha places disponibles.
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EXPOSICIONS

Membres de la Junta de Govern Local

Presidència del paer en cap: Joan Santacana Vélez (ERC-MES-AM).

Mireia Brandon Trepat (CUP-Amunt).

Mercè Carulla Castells (ERC-MES-AM).

Jordi Pons Marimon (CUP-Amunt).

Ricard Vicente Martínez (ERC-MES-AM).

La paera Meritxell Ramon Rius (ERC-MES-AM) 

també participarà en les reunions de la Junta, 

que es reunirà cada dimarts.

Tinències d’Alcaldia

1a tinenta d’Alcaldia: Mireia Brandon Trepat.

2n tinent d’Alcaldia: Ricard Vicente Martínez.

3a tinenta d’Alcaldia: Mercè Carulla Castells.

4t tinent d’Alcaldia: Jordi Pons Marimon.

EL NOU EQUIP DE GOVERN 
DE LA PAERIA DE CERVERA 
DEFINEIX EL CARTIPÀS MUNICIPAL

REGIDORIES

Àrea de Règim Intern:
Regidoria de Governació: Joan Santacana Vélez.
Regidoria d’Hisenda: Jordi Pons Marimon.

Àrea de Serveis al Territori:
Regidoria de Serveis Municipals: Joan Santacana Vélez.
Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient: Meritxell Ramon Rius.

Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Cultura i Festes:
Regidoria de Cultura: Mercè Carulla Castells.
Regidoria de Festes: Mireia Brandon Trepat.
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme: 
Mercè Carulla Castells.

Àrea de Dinamització Ciutadana:
Regidoria d’Educació: Ricard Vicente Martínez.
Regidoria de Joventut i Esports: Meritxell Ramon Rius.
Regidoria de Polítiques Feministes i LGBTI+: 
Mireia Brandon Trepat.
Regidoria de Ciutadania, Acció Social i Salut: 
Joan Santacana Vélez.

Àrea de Seguretat Ciutadana:
Regidoria de Mobilitat i Civisme: Jordi Pons Marimon.
Regidoria de Seguretat: Ricard Vicente Martínez.

El model de cartipàs és fruit de l’Acord de Govern al qual van arri-
bar els grups municipals d’ERC-MES-AM, amb quatre regidors, i 
la CUP, amb dos regidors.

L’Equip de Govern ha establert el cartipàs en cinc grans àrees de 
gestió, en funció de l’organigrama existent a la Paeria de Cervera. 
Les cinc àrees inclouen tretze regidories, distribuïdes entre els sis 
regidors. 

Per primera vegada a la Paeria el govern és paritari, amb la 
presència de tres regidores i tres regidors.

EL PAER EN CAP, JOAN SANTACANA, VA 
SIGNAT, DIMARTS 16 DE JUNY, EL DECRET 
D’ALCALDIA PEL QUAL APROVA EL NOU 
CARTIPÀS MUNICIPAL: MEMBRES DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL, TINENCES D’ALCALDIA I 
REGIDORIES DELEGADES.

Segons el paer en cap, Joan Santacana, “és un govern amb sis 
veus, que treballem de manera conjunta amb la voluntat d’assolir 
una gestió més àgil i transparent”.
  
En nou Equip de Govern es marca l’objectiu de potenciar la par-
ticipació de la ciutadania en la presa de decisions. Estableix com 
a prioritat la sortida de la crisi, per la qual cosa es treballarà d’una 
manera transversal entre totes les àrees.

També cal destacar que per primera vegada la Paeria té la Re-
gidoria de Polítiques Feministes i LGBTI+, que treballa en la de-
fensa dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI+ a Cervera.

El Ple de la Paeria, en la sessió extraordinària del 2 de juliol, va 
aprovar la dedicació total del paer en cap, Joan Santacana, i les 
parcials de les regidores Mireia Brandon i Meritxell Ramon i els 
regidors Ricard Vicente i Jordi Pons.

El paer en cap, Joan Santacana, tindrà una dedicació exclusiva al 
càrrec, per la qual percebrà 47.000 euros bruts anuals (la norma-
tiva sobre règim local permet una retribució de fins a 48.833,61 
euros). És una retribució lleugerament inferior de la que tenia el 
seu precedent, Ramon Augé. Es va aprovar per 8 vots a favor 
(ERC-MES-AM, CUP i SiF) i 5 vots en contra (Junts i PSC).

Pel que fa a l’Equip de Govern, es va aprovar la dedicació parcial 
(un 33%) de Mireia Brandon, Meritxell Ramon, Ricard Vicente i 
Jordi Pons amb una retribució de 12.412 euros bruts anuals. 
En comparació amb les dedicacions parcials dels dos regidors 
de l’anterior govern, que tenien un 30% de jornada i una retribu-
ció de 13.000 euros bruts anuals, l’actual equip de govern aug-
menta  la dedicació i disminueix la retribució.
Es va aprovar per 6 vots a favor (ERC-MES-AM i CUP), 5 en con-
tra (Junts i PSC) i 2 abstencions (SiF).

Pel que fa al règim de periodicitat i de retribucions del Ple i de la 
Comissió Informativa, no va prosperar la proposta del Govern de 
convocar-los mensualment, amb una indemnització per assistèn-
cia de 100 i 50 euros, respectivament. El resultat de la votació 
va ser de 6 vots a favor (ERC-MES-AM i CUP) i 7 vots en contra 
(Junts, SiF i PSC).
Els Plens i les Comissions Informatives continuaran sent bimen-
suals amb una indemnització per assistència de 190 i 50 euros, 
respectivament.

Finalment, es va aprovar, per unanimitat, la representació de la 
Paeria a l’empresa mixta municipal Empresa d’Aigües i Serveis 
de Cervera i la Segarra, SL (EASCS). Serà la següent: el paer en 
cap, Joan Santacana, com a president; i les regidores i regidors 
Meritxell Ramon, Jordi Pons, Ramon Augé i Antonio Delgado, 
com a consellers vocals, dos d’ells dels grups de govern i dos 
dels grups de l’oposició. Aquest fet suposa un canvi respecte de 
mandats anteriors, en què la representació de govern la forma-
ven tres persones i la de l’oposició solament una. 

PRIMER PLE DESPRÉS DEL CANVI DE GOVERN: MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS
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La Regidoria de Festes de la Paeria i les entitats locals implicades 
en l’organització de l’Aquelarre van mantenir una reunió de tre-
ball, dilluns 22 juny, en la qual van consensuar la suspensió dels 
actes habituals de la festa que s’havien de celebrar entre el 28 i 
el 30 d’agost.

La situació sanitària actual no permet celebrar l’Aquelarre com de 
costum, amb concerts i espectacles multitudinaris, ja que s’ha 
d’evitar les aglomeracions de persones.

Una altra proposta que es va plantejar era organitzar una festa 
amb els espectacles estàtics en un únic espai. Aquest model de 
festa tampoc el van veure prou factible les entitats organitzadores.

Segons la regidora de Festes, Mireia Brandon, “el dia 22 de 
juny es va convocar una reunió amb les entitats per conèixer la 
seva opinió i prendre una decisió que no es podia allargar més”. 
“L’opinió de les entitats és la que realment ens interessa, ja que 
són les que fan l’Aquelarre”.

Per altra banda, la Paeria de Cervera està disposada a donar su-
port a les iniciatives populars que sorgeixin la setmana prèvia de 
l’Aquelarre, sempre i quan s’adaptin a les mesures sanitàries vigents.

LA PAERIA I LES ENTITATS LOCALS 
CONSENSUEN LA SUSPENSIÓ DE 

L’AQUELARRE 2020
La principal prioritat és no posar en risc la salut de la població. 
Les decisions també es prenen de manera consensuada amb les 
autoritats sanitàries i el Comitè d’Emergències Municipal.

Si bé és cert que en els darrers mesos les aules dels centres 
educatius han estat insòlitament buides, l’activitat acadèmica no 
s’ha aturat enlloc, tampoc al Conservatori de Cervera. N’és una 
prova la cançó “Tot anirà bé”, que vol transmetre un missatge 
d’esperança i optimisme.

“TOT ANIRÀ BÉ”, UNA CANÇÓ SOLIDÀRIA 
SOBRE EL CONFINAMENT

Aquesta activitat, plantejada per finalitzar l’assignatura 
d’improvisació musical d’enguany, ha tingut una molt bona ac-
ceptació, no només per part dels mateixos alumnes, sinó també 
per part d’exalumnes del centre que han tingut l’oportunitat de 
participar-hi. Tots ells, sota la supervisió de Jordi Castellà, han 
treballat no només en la composició i enregistrament, sinó també 
l’ús de programes i tècniques de gravació, per tal que cadascú 
pogués convertir casa seva en un petit estudi.

La creació visual, obra de Marc Castellà, incideix en el missatge 
de les aules buides, les quals tornen a la vida gràcies a l’activitat 
musical que cadascú aporta des de casa seva.

La cançó es pot escoltar en totes les plataformes digitals (You-
tube, Spotify, Apple Music, entre altres). Més enllà del missatge i 
de la finalitat pròpiament acadèmica, la cançó s’adhereix al mo-
viment #joemcorono. Totes les publicacions van acompanyades 
d’un enllaç per fer els donatius; així mateix, la recaptació que es 
pugui generar mitjançant les reproduccions serà donada íntegra-
ment amb la mateixa finalitat.

“Tornarem a veure el sol un altre cop. Farem els viatges que no 
vam fer. Ens veurem, ens abraçarem i riurem, i tot anirà bé”.

Fes el teu donatiu a #joemcorono: https://www.yomecorono.
com/ca/

L’Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Cultura i Festes de la Pae-
ria de Cervera organitza un cicle d’activitats per a aquest estiu, amb 
el títol de “Festiuada, moments d’art i marinada”. 

La crisi sanitària i social provocada per la Covid-19 ha obligat a sus-
pendre o ajornar les activitats que s’organitzaven tradicionalment a 
la ciutat aquests mesos. Es tractava majoritàriament d’actes mas-
sius, com el Festival internacional de música o l’Aquelarre, amb molt 
públic de diferents procedències.

“FESTIUADA, MOMENTS D’ART I MARINADA”

La nova situació obliga a organitzar actes de més petit format i en 
espais més reduïts. És en aquest context que la Paeria ha progra-
mat la “Festiuada”, un seguit d’activitats en diversos llocs de la ciu-
tat, la majoria a càrrec de grups, companyies i entitats locals.

Aquest nou projecte neix amb la finalitat de donar suport i promoure 
els grups locals i comarcals, tots ells d’un gran nivell artístic, i activar 
la vida festiva, cultural i econòmica de Cervera. Aposta per la cultura 
i el turisme com a sectors clau per a la reactivació econòmica del 
municipi. La cultura també cura!
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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.

AGRUPACIÓ SENY MAJOR

El dissabte 30 de maig se celebrà virtualment l’assemblea 
general ordinària de l’Agrupació cultural de folklore tradi-
cional i de carrer de Cervera – Seny Major, posposada per 
la situació de confinament decretada a causa de la pan-
dèmia global.

Conformada actualment per deu entitats cerverines de 
l’àmbit de la cultura popular i tradicional (Amics de Sant 
Magí, Ball de Diables Carranquers, Ball d’Espases, Ball 
de Gitanes, Bombollers, Campaners, Colla de Sardanis-
tes Jovencells, Confraria de l’Àliga, Geganters i Grallers, 
i Trabucaires), els representants a la reunió van votar fa-
vorablement la proposta de nova Junta, conformada per 
la Presidència de Narcís Turull (Carranquers, Gitanes); la 
Secretaria de Mariona Dalmases (Gitanes); la Tresoreria de 
Ramon Armengol (Geganters); i les Vocalies d’Ariadna Vi-
dal (Carranquers, Espases) i Miquel Pol (Espases).

El nou equip dinamitzador de l’entitat va agrair especial-
ment la tasca realitzada per la Junta sortint, liderada per 
Xavier Ribera, Anna Girona, Marina Dalmases i Lluís Bellas. 
Alhora, va assumir el repte de continuar i millorar en tot 

allò possible la feina duta a terme per aquest equip i pel con-
junt de Grups de Treballs de Seny Major, estrenyent els llaços 
i obrint-se a col·laborar amb el conjunt d’entitats populars i 
festives de Cervera.

L’AGRUPACIÓ CULTURAL CERVERINA SENY MAJOR RENOVA LA JUNTA

El 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGB-
TI amb la finalitat de donar visibilitat als drets de les persones 
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.

La Paeria de Cervera va organitzar un acte divendres 26 de juny, 
a la plaça Major, en què es va llegir la Declaració institucional “Els 
drets de tothom; el meu orgull és el teu”.

En la declaració la Paeria defensa els drets del col·lectiu LGTBI, 
especialment al món rural, i assumeix com a pròpies les reivindi-
cacions del Consell Nacional LGTBI.

La lectura de la Declaració institucional va anar a càrrec del paer 
en cap, Joan Santacana; la regidora de Polítiques Feministes i 
LGTBI+, Mireia Brandon; la regidora de Cultura, Mercè Carulla; el 
regidor d’Hisenda, Jordi Pons; la regidora de Joventut, Meritxell 
Ramon; la regidora Roser Segura i el regidor Xavier Gras.

La Paeria ha penjat la bandera multicolor en un dels balcons de 
la façana i també en una de les astes, on oneja al costat de les 
altres banderes oficials.

Segons la regidora de Polítiques Feministes i LGTBI+, Mireia 
Brandon, “el nostre objectiu, com a Paeria, és posar la vida de 
les persones al centre i això passa per la llibertat en tots els sen-
tits. Per nosaltres la bandera LGBTI reivindica els drets i llibertats 
de totes les persones, per això avui la pengem al balcó, en motiu 
del 28J, Dia de l’orgull LGBTI, però també en una de les astes, al 
costat de les altres banderes oficials de Cervera”.
Enguany la commemoració del 28J va coincidir amb la prohibició 
per part del Tribunal Suprem de penjar la bandera multicolor als 

LA BANDERA MULTICOLOR ONEJA 
EN UNA DE LES ASTES DE LA PAERIA

ajuntaments. La Paeria de Cervera es mostra contrària a aquesta 
sentència, que atempta contra la llibertat d’expressió.

La bandera multicolor també als passos de vianants
Des del Racó Jove i la Paeria de Cervera  es va realitzar una acció 
per reivindicar i commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.

Gràcies a la col·laboració de la Sònia, la Meritxell, l’Arnau i el Marc 
es va pintar la bandera irisada als passos de vianants que hi ha 
davant de les tres escoles de la ciutat i també davant de l’institut 
La Segarra.

El Racó Jove i la Paeria segueixen treballant perquè Cervera faci 
més passos cap a la diversitat.
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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

Durant l’any de mandat a l’Equip de govern ens hem tro-
bat amb circumstàncies excepcionals que han condicionat, 
com no pot ser d’altra manera, l’acció del govern municipal.

Vam començar amb l’incendi d’una de les empreses de 
Cervera, Iberspa. Els diferents temporals com el Dana i el 
Gloria, inundacions i tempestes han provocat força des-
trosses en tot el municipi. Destaquen les obres per refer 
els camins del municipi i la coberta del pavelló esportiu. I 
vam finalitzar el mandat amb tres mesos d’acció de govern 
totalment condicionada per la situació de pandèmia amb 
la Covid-19. 

Aprofitar que l’equip de govern treballava per ajudar a su-
perar la crisis sanitària, econòmica i social que representa 
la Covid-19; amb la Paeria, els seus equipaments i el seu 
personal, en bona part amb teletreball, bolcat a ajudar a sor-
tir al millor possible de la crisi, per maquinar una moció de 
censura, mentre govern i oposició ens anàvem reunint tele-
màticament i anàvem col·laborant en aquesta situació, nova 
i excepcional per a tots, és una total irresponsabilitat política 
presentar una moció de censura en aquest moment de crisi. 

L’equip de govern ha estat en minoria durant la pandèmia, 
però no ha desatès cap demanda de la nostra ciutada-
nia, del personal sanitari i assistencial i del nostre volunta-
riat. Evidentment els partits a l’oposició la podien plantejar 
després, una vegada superada i avaluada la situació, en 
aquestes circumstàncies no tenia cap sentit! I sempre per 
fer un govern amb majoria, amb un projecte de ciutat i un 
pla, encara que mínim, de govern per la Paeria. 

Durant aquests mesos de govern hem conclòs amb clar 
èxit la Capitalitat de la Cultura Catalana Cervera 2019; 
hem treballat intensament en la gestió interna de la Paeria, 
aprovant definitivament la Relació de Llocs de Treball i es-
tructurant el procés de consolidació i estabilització laboral 
dels treballadors municipals, així com preparant una nova 
configuració de l‘Oficina d’Atenció Ciutadana. També en-
carant tot un seguit d’inversions necessàries per Cervera, 
alhora que treballàvem per arreglar els desperfectes dels 
temporals en camins, mobiliari urbà... I aquests esforços 
han vingut acompanyats d’un gran impuls per oferir el 
màxim d’informació i transparència a la nostra ciutadania. 
En aquest sentit, hem obtingut el Segell Infoparticipa 
2019 amb una puntuació del 87,5%. 

En aquests mesos d’estat d’alarma, com no podia ser 
d’altra manera, ens hem bolcat a ajudar a combatre la 
malaltia, que ens ha agafat a tots de nou. Amb dos objec-
tius: minimitzar l’impacte negatiu de la pandèmia en els cer-
verins i cerverines, minimitzar l’impacte sanitari i, treballar 
per una ràpida recuperació de la ciutat, tant a nivell social 
com econòmic.

I ara, des de l’oposició, el grup municipal de Junts per 
Cervera continuarem treballant per Cervera, per als 
cerverins i cerverines, que ha estat i serà sempre el 
nostre objectiu per estar al Consistori municipal. I ho 
farem controlant el govern en minoria actual, alhora que 
aportant tot el que puguem i ens deixin pels projectes que 
Cervera necessita.

JUNTS PER CERVERA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

LES ENTITATS PARLEN.. .

BALL DE DIABLES DE CERVERA CARRANQUERS

CORAL INFANTIL NOVA CERVERA

EL BALL PARLAT ES VA EMETRE PER INSTAGRAM TV

El Ball de Diables de Cervera Carranquers va organitzar 
aquesta edició del Ball Parlat, dissabte 13 de juny, en for-
mat digital en comptes de realitzar-lo a la plaça Major, com 
era costum.

Enguany es va haver va cancel·lar la Festa de la Colla, que 
sempre coincidia amb Corpus.

No obstant això, el que no es va anul·lar va ser l’acte estre-
lla de la festa, el Ball Parlat, que es va reinventar per fer-lo a 
porta tancada i emetre’l en línia a través d’Instagram TV, a 
l’hora habitual, de les 20.30 a les 00.00 hores del dissabte.

Els versots dels diables van esquitxar, com sempre, la po-
lítica local: van reclamar finançament per la Passió Medie-
val; van tocar el tema estrella, el Covid-19; i van versotar 
sobre el nomenament de Santacana com a paer en cap de 
Cervera a ritme del “Con censura” de la Rosalia.

RECONEIXEMENT DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
A LA CORAL PELS 50 ANYS

El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cul-
tural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar 
en valor el pes i la força de l’associacionisme cultural cata-
là, activitat que inclou anualment un acte institucional així 
com tot un seguit de jornades de portes obertes en equi-
paments culturals associatius i entitats de cultura popular.
Malauradament, a causa de la situació excepcional de 
pandèmia i les mesures de confinament decretades, l’acte 
institucional del DASC 2020 no es va poder dur a terme 
de manera presencial. No obstant això, des la seva orga-
nització no es va voler  renunciar a la celebració d’un acte 
que posa en valor la vitalitat del sector de la cultura popular 
i que serveix d’homenatge a totes les entitats, persones 
associades i participants que la fan possible.

Així, l’acte institucional del DASC2020 va tenir lloc el 4 de 
juny i es va poder seguir de manera virtual a través del canal 
de Youtube del Departament de Cultura de la Generalitat. 
Va comptar amb “El Ball d’homenatge” de l’Esbart Ciutat 
Comtal i l’actuació de la Banda de “La Cala” de l’Ametlla 
de Mar i el cantautor Miquel del Roig amb la peça popular 
“La farola”, i també serví per a commemorar els 50 anys 
de l’aniversari de la mort del poeta Josep Carner i dels 125 
anys del naixement de la folklorista Palmira Jaquetti.

A més, el també folklorista Amadeu Carbó pronuncià una 
conferència sobre les conseqüències del confinament en 

ORGULL DE LLUITA

El 28 de juny, Dia de l’alliberament sexual i de gènere, és 
un d’aquells dies assenyalats del calendari que, com altres 
que ocupen un lloc destacat a les agendes de mitjans de 
comunicació i institucions, es mereixen que no caiguin en 
l’oblit la resta de l’any. Per això, ens enorgulleix que la Pae-
ria s’hagi dotat d’una Regidoria de Polítiques Feministes 
i LGBTI com a plataforma que pugui garantir el treball de 
la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les 
polítiques municipals. 
El 28J és reivindicació d’uns drets no reconeguts i d’unes 
llibertats coartades. És un “fins aquí!” a les agressions i dis-
criminacions per raó d’orientació sexual, identitat i expres-
sió de gènere. 

El 28J és visibilització. És un clam a la riquesa de la diver-
sitat vers la grisor de la uniformitat. I cap tribunal inquisidor 
pot tallar la voluntat de ser com es vulgui o estimar a qui 
ens doni la gana. 

I el 28J és reconeixement a totes aquelles persones que 
ens han fet avançar com a societat. Que no han tirat la 
tovallola, malgrat els pals i les hòsties, en la lluita pels drets 
i les llibertats de tothom perquè cadascú sigui com vulgui 
ser. Per molts anys la bandera arc iris a les astes de la Pae-
ria, al costat de la resta de banderes oficials de Cervera. És 
el mínim homenatge que se’ls pot fer.

En definitiva, el 28J és lluita. I per nosaltres, és un orgull 
de lluita!

el món de l’associacionisme cultural. També hi hagué les inter-
vencions de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i la 
directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultu-
ral, Àngels Blasco.

En la cloenda va tenir lloc l’entrega de diplomes a les entitats 
que celebren aniversaris, entre les quals la Coral Infantil Nova 
Cervera, en motiu del seu 50è aniversari. 

Des de la nostra entitat volem manifestar el sincer agraïment 
al Departament de Cultura i a la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural per aquest reconeixement, 
distinció que compartim amb tota la ciutadania de Cervera i la 
Segarra, i en especial amb les persones que han format part 
de la Coral Infantil Nova Cervera al llarg d’aquests 50 anys.
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Xerrada amb Miquel del Pozo
20 h / Pati exterior Biblioteca

Parades de llibres i flors  
tot el dia / C. Guinedilda  

Street dance (Club Rítmica Cervera)
19 h / C. Guinedilda 

Exhibició Dance Arts Studio 
20 h / C. Guinedilda 

Ganes de Dijous 
al vespre / Diversos establiments 

Visita teatralitzada: 
“Temps d’Universitat”  
12 h / Universitat 

Combat poètic. 
Salva Soler vs Dani Orviz 
20 h / Pl. Fossar 

Cinema a la fresca: “Géminis”
21.30 h / Pati Universitat 

Ganes de Dijous
al vespre / Diversos establiments

Botigues al carrer
tot el dia / Comerços locals

973 534 442

Visita interpretada: 
“Muralles, bruixots i carrerons: 
descobreix tots els racons”
10.30 h / Pl. Major 

Visita teatralitzada. 
A peu de Museu. La Cervera jueva, 
amb Regina de Quercí.
20 h / Paeria 

Concert de sardanes 
amb la Cobla Maricel
19.30 h / Pl. Universitat

Mostra Internacional de Cinema 
Etnològic. Cicle Gaudí. Projecció 
de la pel·lícula “La Innocència”
22 h / Terrassa del Museu 

Ganes de Dijous
al vespre / Diversos establiments 

Mostra Internacional 
de Cinema Etnològic
Els nostres cineastes + País convidat: 
documentals neerlandesos
22 h / Terrassa del Museu

Concert d’Inversen Band
19 h / Pl. Santa Anna
 
Visita teatralitzada. 
A peu de Museu. La Cervera 
medieval, amb Margarida, esclava 
d’en Menàrguens.
20 h / Paeria
 
Cinema a la fresca: “Jóker”
21.30 h / Pati Universitat 

Cercavila amb els Bombollers
19 h / Pl. de l’Estació (itinerant)

Ganes de Dijous
al vespre / Diversos establiments 

Visita interpretada: 
“Muralles, bruixots i carrerons: 
descobreix tots els racons”
10.30 h / Pl. Major

Visita teatralitzada. 
A peu de Museu. La Cervera 
barroca, amb Nasa Tabaco.
20 h / Església Santa Maria

Concert de Túsica
19 h / C. Guinedilda

Xerrada col·loqui: “De la poma 
a la pantalla”, amb Marta Roqueta
20 h / Pati exterior Biblioteca

Ganes de Dijous
al vespre / Diversos establiments 

Visita teatralitzada. A peu de Museu. 
La Cervera jueva, amb Regina de Quercí.
20 h / Paeria

Visita nocturna casa Museu. 
Concert de Guillem Roma amb 
maridatge gastronòmic ofert 
pel restaurant Gran Cafè
21 h | 23 h / Terrassa del Museu 

973 533 917

973 533 917

973 533 917

973 533 917

973 533 917

973 533 917

Concert de sardanes amb 
la Cobla 11 de Setembre 
19.30 h / Pl. Universitat
 
Ganes d'Aquelarre (del 24/8 al 29/8) 
tot el dia / Diversos establiments 

Visita nocturna 
22h / itinerant 

Taller: “Licors a la copa”, 
a càrrec de Júlia Carreras 
12 h / Celler del Museu

Taller: “Remeis contra les pestilèn-
cies”, a càrrec de Júlia Carreras
18h / Celler del Museu

973 534 442

Cercavila “Petit Circ”, de Fadunito
19 h / Pl. Sindicat (itinerant)   

Ganes de Dijous
al vespre / Diversos establiments 

Visita teatralitzada: 
“Temps d’Universitat”  
12 h / Universitat 

Visita teatralitzada. 
A peu de Museu. La Cervera 
medieval, amb Margarida, 
esclava d’en Menàrguens.
20 h / Paeria

Cicle Gaudí. Projecció de “Madre” 
20.30 h / Sala F. Buireu 
 
Concert del grup Mezzos 
19 h / Pl. Sant Magí 

Ganes de Dijous
al vespre / Diversos establiments 

Cercavila amb Bandtokades 
18 h / c. Combat (itinerant)

La Guilla Teatre: “Quimera”
19 h / Pl. Major

Visita teatralitzada. A peu de Museu. 
La Cervera jueva, amb Regina de Quercí.
20 h / Paeria

973 534 442

973 533 917
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