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Horaris

Arxiu Comarcal
Telèfon: 973 53 17 18

Biblioteca comarcal
Telèfon: 973 53 08 13

Centre d’Acollida Turística (CAT)
Telèfon: 973 53 44 42

Centre d’Empreses Innovadores (CEI)

Telèfon: 973 53 02 00

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

Museu Comarcal de Cervera
Telèfon: 973 53 39 17

Piscina coberta
Telèfon: 973 53 20 36

Portada: Carrers cèntrics de Cervera buits pel confinament (fotos Jordi Prat).

Salutació i breus
Notícies
Opinió dels grups polítics
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Paeria de Cervera
Atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Telèfon: 973 53 00 25

Oficina de gestió del cementiri
Telèfon: 973 53 00 25

Oficina Municipal d’Habitatge
Telèfon: 973 53 00 25

Punt d’Orientació Laboral
Telèfon: 973 53 00 25

Del divendres 29 de maig al dijous 4 de juny: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 5 al dijous 11: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 12 al dijous 18: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 19 al dijous 25: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 26 al dijous 2 de juliol: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

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

Breus
SALUTACIÓ
Ramon Augé i Gené
Paer en Cap

Aquest mes de juny tornem a reprendre la publicació de la revista mensual Pae-
ria, que havia estat aturada els mesos d’abril i maig a causa de l’esclat de la 
pandèmia de la Covid-19 i de les mesures de prevenció previstes en la declara-
ció de l’estat d’alarma.

Durant aquests mesos, coincidint amb el punt àlgid de la crisi sanitària de la 
Covid-19, a la Paeria de Cervera no hem parat de treballar per donar resposta 
a les necessitats de la població. Estic en contacte permanent amb els respon-
sables del CAP i de les residències, que m’informen puntualment de la situació 
sanitària. A la vegada, els he ofert el suport de la Paeria de Cervera per al que 
calgués. Els hem ajudat amb l’aportació de material de protecció, la neteja amb 
desinfectant d’instal·lacions i els carrers adjacents o la cessió de tauletes a les 
dos residències, entre d’altres.

Vull fer públic el meu agraïment a la gran tasca feta per tots els professionals 
sanitaris i assistencials a la nostra ciutat. També als cossos de seguretat i tot el 
personal que ha estat a primera línia. Gràcies pel vostre esforç.

Faig extensiu el meu agraïment a tota la població de Cervera per la responsa-
bilitat mostrada, ja que en la gran majoria dels casos s’ha respectat el confina-
ment i s’ha complert amb les mesures dictades per les autoritats sanitàries i de 
protecció civil. Tot i això, no es pot baixar la guàrdia i cal continuar respectant 
les indicacions establertes en cada fase del desconfinament gradual i el distan-
ciament social.

A la Paeria de Cervera hem reprès l’atenció ciutadana presencial, amb totes les 
mesures de protecció necessàries. Us recomano, però, que si podeu feu els 
tràmits a través de la Seu electrònica, que trobareu a la web municipal www.
cerverapaeria.cat. Des de la Seu electrònica es poden formalitzar més d’un cen-
tenar de tràmits. 

Aprofito per destacar el nivell de transparència de la nostra web municipal, que 
ha assolit el prestigiós Segell Infoparticipa, que atorga la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). La web compleix 42 dels 48 indicadors de transparència, 
un 87,50%, que hem assolit en menys d’un any de treball, al passar del 23,08% 
el 2019 a l’actual 87,50%.

La crisi sanitària està derivant en una crisi econòmica i social a la qual hem de fer 
front totes les administracions. Amb el Consell Comarcal hem creat dos taules 
de treball, una per a la recuperació econòmica i una altra de social, que espe-
rem que ben aviat puguin implementar mesures concretes per a la reactivació 
de comerços i indústries de Cervera i per ajudar a tota la gent que ho necessiti. 

Només em resta dir-vos: ENS EN SORTIREM!

COMMEMORACIÓ 
DE L’ANY JOSEP BENET

El dia 14 d’abril va fer un segle del 
naixement de l’historiador, advocat i 
polític Josep Benet i Morell a Cerve-
ra. La Generalitat commemora aquest 
any 2020 l’efemèride amb l’objectiu 
de posar en relleu, recuperar i divul-
gar la memòria d’una personalitat que 
ha deixat empremta en el patrimoni 
col·lectiu dels catalans. L’obertura 
de la commemoració va tenir lloc el 
passat mes de febrer al Palau de la 
Generalitat, en un acte encapçalat pel 
president, Quim Torra.

Entre els actes d’homenatge previs-
tos a Cervera hi ha la setmana cultural 
Isagoge, al setembre, que es dedicarà 
a la figura de Josep Benet. Cal recor-
dar que Josep Benet i Morell (Cervera, 
1920 – Sant Cugat del Vallès, 2008) 
va ser nomenat el primer fill predilecte 
de la ciutat de Cervera l’any 1991.

SEGELL INFOPARTICIPA

La Paeria de Cervera ha assolit el Se-
gell Infoparticipa, que avalua la trans-
parència de la web municipal, www.
cerverapaeria.cat. 

La web de la Paeria compleix 42 indi-
cadors d’un total de 48 (un 87,50%), 
una puntuació que permet obtenir per 
primera vegada el segell Infoparticipa, 
una distinció que atorga la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) per re-
conèixer la transparència en la comu-
nicació pública local.

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
Associació Salut Mental  973 53 25 47
Ondara-Sió 
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
Oficina d’Afers Socials  973 53 40 53 
i Famílies 
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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PLA DE CONTINGÈNCIA MUNICIPAL 
PER PREVENIR LA COVID-19

RESUM D’ESDEVENIMENTS DESTACATS
mes de febrer

La Paeria de Cervera va aprovar el Pla de contingència municipal, 
el dia 12 de març, i les mesures complementàries, dictades el 
16 de març, per a la prevenció de l’expansió de la Covid-19 al 
municipi de Cervera. 

El Pla de contingència va preveure mesures extraordinàries per 
garantir el funcionament dels serveis públics i alhora preservar la 
salut dels empleats municipals, els càrrecs electes i la població 
de Cervera.

Aquestes mesures van consistir en la restricció de tasques al per-
sonal de la Brigada a les activitats estrictament essencials per a 
la prevenció i emergència associada a la Covid-19, la implan-

tació del teletreball al personal d’oficines, l’ampliació de l’horari 
d’atenció telefònica, potenciar els tràmits a través de la Seu elec-
trònica...
També es va suspendre l’execució d’obres de promoció privada 
en entorns assistencials i sanitaris, les obres públiques, el mercat 
setmanal i es va fixar l’obligatorietat de tancament nocturn de 
tots els establiments comercials a les 21 hores.
 
El Pla de contingència municipal es va prorrogar dos vegades per 
Decrets del paer en cap, Ramon Augé, els dies 15 i 24 d’abril. 
Les restriccions es van anar aixecant de manera progressiva 
d’acord amb les mesures previstes en el Pla de desconfinament 
de l’Estat i la Generalitat.

La Paeria de Cervera va declarar, dimecres 18 de març, l’activació 
del Pla de Protecció Civil municipal en fase d’emergència per la 
pandèmia de la Covid-19. 

Les primeres mesures que es van pendre en l’àmbit municipal 
van ser:

Seguiment diari del serveis imprescindibles per al funcionament 
del municipi a través de la realització d’un check list dels recur-
sos sanitaris, socials, d’emergència, subministraments bàsics i 
sanejament.

Servei d’ajuda als pobles del municipi de Cervera: desplaçament 
a demanda als pobles per part d’un treballador municipal per fer 
arribar productes de primera necessitat (aliments i farmàcia) a 
aquells veïns que ho necessitessin.

Contacte i seguiment diari amb les residències, centres de dia, 
centre cívic, serveis socials basics, voluntariat... per atendre les 
necessitats socials i sanitàries.

Totes les mesures s’han portat a terme d’acord amb les reco-
manacions i les mesures preventives que dicta el Departament 
de Salut.

ACTIVACIÓ DEL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL EN FASE 

D’EMERGÈNCIA
Des que va començar la crisi sanitària de la Covid-19 s’ha reunit 
cada setmana, de manera telemàtica, el Comitè d’Emergències 
Municipal, que fa un seguiment de les actuacions a Cervera per 
fer front a l’emergència sanitària.

L’activació del Pla de Protecció Civil municipal en fase 
d’emergència preveu la creació del Comitè d’Emergències Muni-
cipal, un òrgan de seguiment de la crisi sanitària i coordinació de 
les actuacions a Cervera.

Està format per tots els regidors de l’Equip de Govern, el cap de 
la Policia Local, el cap de la Brigada municipal, el delegat dels 
treballadors en riscos laborals, el tècnic del Consell Comarcal de 
protecció civil, la secretària de la Paeria i la tècnica alcaldia que 
dona suport a les tasques de protecció civil municipal.

COORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS AMB EL 

COMITÈ D’EMERGÈNCIES

El paer en cap, Ramon Augé, va dictar un Decret d’alcaldia, di-
jous 9 d’abril, per expressar el sentiment de solidaritat de la Pae-
ria de Cervera envers les persones mortes per la pandèmia i per 
fer un reconeixement públic als serveis sanitaris i els cossos de 
seguretat que estan a primera línia en la lluita contra el virus.

El Decret disposa que les banderes de l’edifici de la Paeria 
de Cervera onegin a mig pal des del divendres 10 d’abril i fins 
que acabi l’estat d’alarma. També preveu que el campanar de 
l’església de Santa Maria s’il·lumini cada nit de color blau en ho-
nor i reconeixement als serveis sanitaris i els cossos de seguretat.

Amb aquests gestos simbòlics la Paeria ret homenatge a totes 
les persones difuntes del municipi a causa del coronavirus i trans-
met la solidaritat a les seves famílies i amistats.

DECRET DE DOL PER LES VÍCTIMES DE LA COVID-19

Els regidors i regidores de tots els grups polítics amb repre-
sentació al Consistori van aprovar l’adhesió de la Paeria de 
Cervera al manifest unitari per fer front a la crisi del coronavirus 
promogut per les entitats municipalistes de Catalunya. 

Davant la situació excepcional que està vivint Catalunya i 
bona part del món, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
de Micropobles de Catalunya (AMC) van elaborar el manifest 
#Aturemelcovid19, amb la voluntat de transmetre un missat-
ge d’unitat i reivindicació del món local davant de la pandè-
mia global, demanar un confinament efectiu, alhora que posa 
l’accent en les eines, els recursos i les decisions necessàries 
per salvar la salut de les persones, especialment les més vul-
nerables, les empreses i els pobles i ciutats de Catalunya.

ADHESIÓ AL MANIFEST #ATUREMELCOVID19

Des de l’inici de la crisi sanitària, les reunions de treball de la Pae-
ria de Cervera s’han desenvolupat de manera telemàtica. També 
els òrgans de decisió com la Junta de Govern Local i la Comissió 
Informativa.

El dimarts 24 de març va tenir lloc la primera Junta de Govern 
Local telemàtica, en què es va tractar sobre les mesures de pre-
venció de la Covid-19 i les mesures econòmiques per ajudar les 
persones afectades per l’aturada de l’economia.

Cada setmana s’han convocat les reunions de la Junta de Go-
vern Local de manera telemàtica i s’han adoptat els acords de 
l’Equip de Govern.

REUNIONS TELEMÀTIQUES 
DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL
La Paeria i l’Associació de Comerciants van elaborar un recull 
amb els horaris i els serveis dels establiments de Cervera oberts 
durant la crisi sanitària del Covid-19. 

El recull es va fer amb la finalitat d’informar a la ciutadania dels 
establiments oberts; el seu horari; el telèfon de contacte, sobretot 
si agafaven comandes per telèfon; i si oferien servei a domici-
li, d’utilitat en la situació de confinament. Va incloure informació 
d’uns 60 comerços.

La Paeria de Cervera vol incentivar que es vagi a comprar als co-
merços d’alimentació i altres productes de primera necessitat de 
la ciutat. Per facilitar les compres de manera ràpida i segura, les 
àrees de zona blava van estar exemptes de pagament.

PROMOCIÓ DELS 
ESTABLIMENTS 

COMERCIALS DE CERVERA
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La Regidoria de Promoció Econòmica ha 
estat en contacte permanent amb les em-
preses i els comerços de Cervera per oferir-
los informació i assessorament respecte a 
les mesures extraordinàries de suport, de 
les diferents administracions, al teixit em-
presarial.

En aquest sentit, s’han atès nombroses 
consultes i s’han assessorat autònoms de 
Cervera sobre la línia d’ajuts per a les per-
sones treballadores autònomes afectades 
econòmicament pel coronavirus del Depar-
tament de Treball de la Generalitat.

També es va fer arribar a totes les empre-
ses cerverines un recull amb les mesures 
extraordinàries de suport al teixit empre-
sarial pel coronavirus. El recull el va elabo-
rar Globalleida, el consorci de promoció 
econòmica de les Terres de Lleida.

Segons les dades de les quals disposa la 
Paeria, s’estima que Cervera va arribar, du-
rant els dies de confinament estricte, a una 
aturada econòmica del voltant del 65 o 70%. 

Hi ha sectors que van parar completament 
l’activitat com la construcció, fusteria, lam-
pisteria i pintura. 

Pel que fa a les fàbriques, només van tre-
ballar un 25%, dedicades a la producció de 
serveis essencials. 

Del sector serveis va mantenir l’activitat un 
26%. És un sector molt dispar, amb nego-
cis com les assessories que van treballar al 
100% i altres que van haver de tancar com 

els bars, restaurants, allotjaments, pubs o 
agències de viatges. 

Dels comerços estaven oberts un 43%, 
que oferien productes de primera neces-
sitat.
En canvi, el sector agrícola i ramader va 
treballar al 100%.

SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL 
DE CERVERA

Una de les mesures econòmiques aprovades per la Paeria de Cer-
vera ha estat la modificació del calendari fiscal de l’any 2020 i la 
suspensió del pagament dels tributs locals. 

Un Decret del paer en cap, Ramon Augé, signat el 27 de març, 
va ajornar el cobrament dels preus públics a les empreses del CEI 
Cervera, va suspendre la zona blava i va ajornar el pagament de 
l’impost de vehicles, l’IBI i les plusvàlues.

Pel que fa als rebuts del Conservatori de Música – Escola de Músi-
ca, l’Escola de Teatre La Caserna i el complex esportiu de la piscina 
coberta, es va procedir a la devolució de la part proporcional de les 
taxes del març i la cancel·lació fins al restabliment del servei. 
Es va suspendre el cobrament de les taxes a les parades del mer-
cat i de la taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica 
a la via pública fins a la finalització de l’estat d’alarma. També va 
quedar ajornat el cobrament dels preus públics del CEI.
En aquelles taxes delegades i que recapta la Diputació de Lleida, 
a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tri-
buts Locals (OAGRTL), es va perllongar el cobrament. Es tracta de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’IBI (Urbana, rústica i 
BICES), les plusvàlues i les multes de circulació.

PARALITZACIÓ DELS 
REBUTS I MODIFICACIÓ DEL 

CALENDARI FISCAL La Paeria va contactar amb tots els hostals i albergs de Cer-
vera per elaborar una llista de possibles edificis, conjuntament 
amb equipaments municipals, per acollir gent malalta si hagués 
fet falta durant la fase més complica de l’emergència sanitària.

La llista d’equipaments es va fer arribar a Protecció Civil de la 
Generalitat, que té les competències de fer hospitals de cam-
panya si s’estima necessari. 

Des de la Paeria volem agrair la bona predisposició i la 
col·laboració de tots els establiments hotelers de Cervera.

OFERIMENT D’EDIFICS 
PER A USOS SANITARIS

Durant el període de confinament, la Paeria de Cervera va poten-
ciar i va promoure la realització dels tràmits per la Seu electrònica.

Els tràmits municipals es poden realitzar a través d’Internet ac-
cedint a la Seu electrònica, un espai web amb informació i els 
serveis telemàtics que ofereix la Paeria de Cervera.

Un dels tràmits més destacats que es pot realitzar és, per exemple, 
la sol·licitud d’un certificat i també d’un volant d’empadronament. 

SEU ELECTRÒNICA PER ALS TRÀMITS 
DE LA CIUTADANIA

En aquests casos es generen els documents de forma automàti-
ca i se signen electrònicament. Finalment s’envien a la persona 
que ho sol·licita.

Aquest és només un exemple d’un dels més de 200 tràmits que 
es troben al catàleg de la Seu electrònica municipal. Per accedir-
hi només heu de donar d’alta un idCat Mòbil per identificar-vos a 
la Seu. El procés és totalment en línia i es pot fer a través del web 
idcatmobil.seu.cat. 

El paer en cap, Ramon Augé, s’ha adreçat a la ciuta-
dania a través de diversos vídeos per anar informant 
de manera actualitzada dels casos de Covid-19 a 
Cervera i de les mesures dutes a terme per preve-
nir l’expansió. En aquests vídeos també ha agraït la 
feina de tots els professionals implicats en la gestió 
de la crisi sanitària, la col·laboració de totes les per-
sones voluntàries i l’esforç i la gran responsabilitat 
mostrada per la ciutadania durant el confinament.
 
Els vídeos es poden visualitzar a través del canal 
de Youtube de la Paeria. Hi ha sis intervencions del 
paer en cap, Ramon Augé, i una de conjunta de tots 
els regidors de l’Equip de Govern.

VÍDEOS INFORMATIUS 
DE LA PAERIA DE CERVERA
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El passat mes de març es va posar en 
marxa l’aplicació eBando, una app mò-
bil que permet rebre a l’instant els avisos 
d’interès municipal que publica la Paeria 
de Cervera.

També es va obrir un canal propi a la pla-
taforma gratuïta de missatgeria Telegram, 
per difondre notícies i avisos d’interès a la 
ciutadania i a totes aquelles persones in-
teressades en la informació i actualitat del 
municipi.

Es va fer per potenciar la comunicació 
amb la ciutadania i fer arribar els missat-
ges al màxim nombre de persones possi-

APLICACIÓ EBANDO I CANAL DE TELEGRAM

Des del Pla Educatiu d’Entorn i la Paeria de 
Cervera es va fer una crida perquè la ciuta-
dania seguís la iniciativa “Compartim Wifi”. 
La campanya vol oferir, en hores concre-
tes, accés a Internet gratuït als infants per-
què puguin dur a terme tasques escolars.

La dinàmica que proposa és la següent: 
veïns i veïnes han d’identificar si al seu 
edifici hi ha un nen o nena sense accés 

ADHESIÓ A LA INICIATIVA “COMPARTIM WIFI”

a Internet. En cas que n’hi hagi i es vul-
gui col·laborar, deixar un avís a l’ascensor 
o a la porteria, especificant que de 10 a 
13 hores obriran l’accés a la seva xarxa 
wifi; fent que s’hi pugui accedir, en aquest 
espai de temps, sense necessitat de fer 
servir una contrasenya o bé posant el seu 
telèfon al nom de la xarxa perquè si hi ha 
algú que ho necessita pugui trucar-lo i ac-
cedir a la xarxa.

Els Serveis Municipals van fer arribar taule-
tes a les residències de la ciutat per facilitar 
la comunicació dels residents amb les se-
ves famílies a través de videoconferències. 
La Paeria ha deixat una tauleta a cadascu-

CESSIÓ DE TAULETES A LES RESIDÈNCIES
na de les residències de Cervera mentre 
duri la crisi de la Covid-19. A les tauletes, 
prèviament, es va instal·lar l’aplicació Sky-
pe, una de les més populars per poder 
efectuar videotrucades.

La iniciativa fou molt ben rebuda per les re-
sidències, que van fer arribar el seu agraï-
ment a la Paeria de Cervera.

Des que va començar l’emergència sani-
tària provocada per la Covid-19, la Paeria 
de Cervera ha implementat diferents me-
sures de protecció tant per als treballadors 
municipals com per a la població en gene-
ral. Ha comprat material amb fons propis, 
n’ha rebut d’altres administracions (Dipu-
tació de Lleida i subdelegació del Govern 
de l’Estat), de l’associació de municipis 
ACM, d’empreses i particulars de Cervera, 
i s’ha coordinat amb entitats i persones vo-

MATERIAL DE PROTECCIÓ 
AL MUNICIPI DE CERVERA

luntàries per confeccionar-ne. Els Serveis 
Municipals s’han encarregat de distribuir el 
material de protecció al CAP, residències, 
entitats socials...

Durant aquests dos mesos s’ha disposat 
del següent material: unes 14.000 masca-
retes, 7.500 guants, 4.000 peücs, 4.000 
gorres d’un sol ús, unes 500 bates, 207 
pantalles protectores,  200 granotes de 
vestir i 125 salvaorelles. 

També s’ha comprat material de confecció 
(gomes, betes, fils, hules...), que s’ha po-
sat a disposició de les persones voluntàries 
que elaboren mascaretes, coordinades per 
les entitats Vestim Segarra i el Consell Lo-
cal per a la República.

La inversió total de la Paeria de Cervera és 
fins al moment (dia 15 de maig) de més de 
14.300 euros.

ble. L’aplicació eBando té 505 usuaris i el 
canal de Telegram, 244 seguidors.

S’afegeixen als perfils oficials que té la 
Paeria de Cervera a les xarxes socials 
Facebook (4.270 seguidors), Instagram 
(2.650 seguidors) i Twitter (1.730 segui-
dors), amb la voluntat d’informar amb 
transparència i fomentar la participació 
ciutadana a Cervera.
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Des de l’inici de la pandèmia, els Serveis Municipals de la Paeria 
han netejat amb producte desinfectant espais públics de Cer-
vera, incidint especialment a l’entorn del CAP, les residències, 
els establiments comercials d’alimentació, les farmàcies.... que 
són les vies públiques que registraven més circulació de perso-

INTENSIFICACIÓ DE LA NETEJA 
DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS

nes.  Les neteges s’han dut a terme cada dia, caps de setmana 
inclosos.

A més, els Serveis Municipals també van intensificar la neteja dels 
carrers i dels edificis públics.

La Paeria de Cervera ha ofert un servei d’ajuda per a la compra 
de productes de primera necessitat (aliments i medicaments) a 
persones grans que estan soles i no poden sortir de casa i a 
persones en situació de vulnerabilitat, d’acord amb els informes 
dels Serveis Socials del Consell Comarcal.

Els Serveis Municipals de la Paeria han portat els productes al 
domicili de les persones que ho necessiten, seguint sempre les 
mesures recomanades per les autoritats sanitàries. 

A Cervera també es va crear un grup de suport format per 25 jo-
ves voluntaris del municipi, que també han realitzat repartiments 
als domicilis, en coordinació i amb les instruccions sanitàries per-
tinents del CAP.

AJUDA A LES PERSONES EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Des del 18 de març, els Serveis Municipals s’han desplaçat als 
pobles del municipi (Castellnou, la Cardosa, la Prenyanosa, Mal-
grat i Vergós) per fer arribar productes de primera necessitat (ali-
ments i medicaments) a les persones que ho necessitin.

Aquests pobles no disposen de botigues de queviures ni farmà-
cies. A més tenen, generalment, una població envellida que pot 
necessitar ajuda. És per aquest motiu que la Paeria, en coordina-
ció i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats 
sanitàries, els va oferir aquest servei.

AJUDA ALS VEÏNS 
DELS POBLES

Els Serveis Municipals van reprendre, a principis de maig, les tas-
ques de manteniment de zones verdes i espais públics, que ha-
vien quedat aturades a causa de l’estat d’alarma i de les mesures 
per evitar la propagació del coronavirus. La feina del personal 
estava restringida a les activitats estrictament essencials per la 
prevenció i emergència associada a la Covid-19.
En la segona pròrroga del Pla de contingència de la Paeria, el 24 
d’abril, es va establir que la Brigada podia dur a terme activitat 
pròpia sempre i quan es complissin les mesures sanitàries.
Van començar a desenvolupar tasques de manteniment i neteja 
d’herbes al poble de Castellnou i en algunes zones de Cervera, 
com les més pròximes als establiments comercials.

MANTENIMENT 
DELS ESPAIS VERDS

Els serveis d’atenció al públic de la Paeria (padró, recaptació, ur-
banisme, immigració, cementiri....) s’han centralitzat a la planta 
baixa, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), on s’han instal·lat 
mampares de protecció als taulells.

També s’ha senyalitzat a terra la distància de seguretat de dos 
metres que han de mantenir les persones usuàries i el circuit 
d’entrada i sortida a les dependències municipals.

ATENCIÓ AL PÚBLIC AMB MÉS SEGURETAT
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L’AQUELARRE 2020, 
ADAPTAT A LA SITUACIÓ 

SANITÀRIA
La Regidoria d’Aquelarre de la Paeria continua treballant en 
l’edició 2020, que tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 d’agost, en 
un format adaptat a la situació sanitària del moment. Es pretén 
organitzar un Aquelarre en clau més cerverina que mai i amb la 
voluntat que no s’apagui la flama cultural i festiva.

Malgrat les adversitats, la voluntat és que la festa se celebri i 
que en puguin gaudir tots els cerverins i cerverines. La principal 
prioritat, però, és no posar en risc la salut de la població i totes 
les decisions es prenen de manera consensuada amb les auto-
ritats sanitàries i el Comitè d’Emergències Municipal.

Enguany se suspendran actes habituals com els concerts mu-
sicals, els espectacles o la Fira del Gran Boc, i també els esde-
veniments que s’organitzaven la setmana prèvia.

SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS 
CULTURALS I FESTIVES

L’emergència sanitària ha afectat les activitats programades a 
Cervera des del 13 de març fins almenys el mes de juliol.

Entre altres, s’ha hagut d’anul·lar la temporada de la Passió de 
Cervera, la representació de la Passió Medieval, la diada de Sant 
Isidre, la Fira del Pa, la celebració del Corpus, la revetlla de Sant 
Joan a la plaça Major, el concert sota el túnel de l’autovia, el Car-
naval de Secà i la 40a edició de la Càtedra Cervera Emili Pujol.

CARAMELLES 2.0 I SANT 
JORDI PER XARXES SOCIALS
La Coral Infantil Nova Cervera va organitzar, el Diumenge de Pas-
qua, les tradicionals Caramelles en un nou format, una proposta 
virtual que va promoure la participació des de les cases. La ini-
ciativa va ser un èxit, amb la participació tant de cantaires de 
l’Agrupació Coral de Cervera com de ciutadans en general.

La Regidoria de Cultura va traslladar l’activitat de Sant Jordi a 
les xarxes socials fent promoció de la venda de llibres a Cervera 
i animant la ciutadania a compartir una imatge de com gaudia la 
festa en confinament, amb l’etiqueta #santjordicervera20.

EL CICLE DE TEATRE 
S’AJORNA A LA TARDOR

Les tres representacions previstes els mesos d’abril i maig en 
la programació del primer semestre del 22è Cicle de teatre 
“Apassiona’t” s’han hagut d’ajornar. 

De moment hi ha una funció que té nova data: “L’espill encantat”, 
que es representarà el diumenge 29 de novembre.

Les persones abonades al primer semestre, podran gaudir de les 
tres obres que està previst programar els mesos de setembre, 
octubre i novembre. Enguany hi ha 160 abonaments, una xifra si-
milar a les temporades anteriors, en què la programació era anual.

ACTIVITATS A LA FRESCA 
A L’ESTIU

La Paeria de Cervera s’adhereix un any més a la iniciativa “Liceu 
a la fresca”, promoguda pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
Enguany es podrà gaudir de l’òpera “Carmen” de Bizet, el dis-
sabte 20 de juny, a les 22 hores, al pati de la Universitat.

Al juliol està previst un nou cicle de Cinema a la fresca, que 
enguany es farà els dissabtes i ampliarà l’oferta a quatre 
pel·lícules. Mitjançant les xarxes socials de la Paeria es va obrir 
un procés participatiu per escollir les pel·lícules i es programa-
ran les més votades.
Dissabte 4 de juliol: “Joker”.
Dissabte 11 de juliol: “Jumanji: siguiente nivel”.
Dissabte 18 de juliol: “La família Addams”
Dissabte 25 de juliol: “Géminis”.
Totes les projeccions es faran a les 21 hores, als patis de la 
Universitat.

Cal dir que en aquestes activitats a la fresca l’aforament serà 
limitat per raons sanitàries i es prendran totes les mesures de 
seguretat pertinents (distanciament social, control d’accés...)

Sovint rebem informació a través de dife-
rents canals, però, alguns cops, hi ha co-
ses que se’ns passen. És per això que, des 
de la Regidoria de Joventut, s’ha decidit 
oferir la possibilitat de rebre la informació 
d’interès juvenil a través de l’aplicació de 

JOVES DE CERVERA CANTEN CONTRA EL CORONAVIRUS
Durant la pandèmia, molts equipaments 
municipals van tancar les seves portes. 
No obstant això, la seva activitat no ha 
parat i han programat diferents actes i ac-
tivitats d’una forma alternativa.

Un d’aquests equipaments, l’Espai Jove 
El Racó, ha seguit informant i programant 
activitats per als joves del municipi.

Una d’aquestes activitats ha estat la cam-
panya “Cervera canta Elonga”, en la qual 
es va fer una crida als joves a través de les 
xarxes socials per cercar aquells que tin-
guessin afició a cantar. El resultat ha sigut 
que un total de 12 joves d’entre 13 i 31 
anys han participat en un vídeo en el qual 
cantaven la cançó «Elonga» (Victòria) in-
closa en l’últim disc del grup cerverí Lasta 
Sanco, que els ha cedit l’ús de la cançó 
per aquesta iniciativa.

Des de la Regidoria de Joventut es mostren 
molt satisfets per la rebuda que ha tingut la 

campanya, ja que era tot un repte per a ells.
Podeu veure el vídeo en aquest enllaç al 
Youtube (https://youtu.be/_t1WRKloIVU). 
Esperem que us agradi.
L’Espai Jove té ganes de seguir impulsant 

noves activitats i, per aquest motiu, es de-
mana a tots i totes les joves que tingueu 
alguna proposta que la feu arribar a través 
de les seves xarxes socials, telèfon o correu 
electrònic.

L’ESPAI JOVE IMPULSA UNA LLISTA DE DIFUSIÓ
missatgeria instantània WhatsApp. 
L’únic requisit per poder-ne formar part és 
tenir una edat d’entre 12 i 35 anys. Per 
tal de poder-se subscriure, s’ha habilitat 
un breu formulari que els joves haureu 
d’omplir. Podeu trobar-lo al següent enllaç 

(https://forms.gle/RjbwmV1gAev6GJpQ7)
D’aquesta manera, es vol fer arribar la in-
formació d’una manera més ràpida a tota 
la població jove del municipi.

L’Arxiu Comarcal de la Segarra promou una 
campanya de recollida de documents sobre 
la pandèmia de la Covid-19 per documen-
tar l’experiència col·lectiva que estem vivint.
Múltiples esdeveniments ens han impac-
tat aquests dies: el confinament, la malal-
tia, la solidaritat, l’angoixa per la situació 
econòmica, la buidor dels espais públics, 
la cancel·lació general de la vida social... 
tota la documentació que reculli aquestes 
experiències ajudarà a formar una me-
mòria social de la pandèmia de Covid-19 
a la comarca.

Els arxius públics, en tant que institucions 
que tenim per objectiu la preservació i 
custodia de la memòria col·lectiva, ens 
brindem a recollir les evidències d’un mo-
ment difícil com el que estem vivint per tal 
que, en el futur, puguem disposar d’una 
memòria social directament construïda 
per la ciutadania i no només per la docu-
mentació administrativa i pels mitjans de 
comunicació.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE DOCUMENTS 
#ARXIVEMLACOVID19

Quins materials recollim?
Documents analògics i digitals, textos 
personals, fotografies i vídeos creats per 
vosaltres i vinculats a la nostra comarca.

Qui hi pot participar?
Qualsevol ciutadà que vulgui aportar la 
seva experiència personal.

Com s’hi pot participar?
Envieu els vostres materials digitals a 
l’adreça acsegarra.cultura@gencat.cat de  
l’Arxiu Comarcal de la Segarra, i si són 
massa pesats utilitzeu el servei WeTransfer.
Si es tracta de documents analògics, po-
deu portar-los a l’Arxiu (passeig Jaume 
Balmes s/n Cervera) un cop obri al públic.
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A partir del 13 de març, quan el confi-
nament a causa de la Covid-19 va ser ja 
una realitat al nostre país, el Conservatori 
va instaurar un model de servei educatiu 
a distància per poder continuar oferint 
les diferents assignatures. I l’ordinador i 
el mòbil van passar a ser els mitjans per 
retrobar-nos amb l’alumnat. 

L’enviament constant de vídeos entre pro-
fessorat i alumnes/famílies ha estat una 
constant durant tots aquests dies. A més, 
s’ha completat amb classes a partir de 
videotrucades, que en el cas de les clas-
ses individuals d’instrument han funcionat 
força bé.

Per altra banda, hi ha hagut també la 
creació d’una web pròpia per la matèria 
d’harmonia duta a terme pel professor Ra-
mon Enric Pérez, i que ha estat una eina 
molt útil per als més grans. Assignatures 
com orquestra han optat per interpretar 
algunes obres de manera virtual i després 
el director de la formació, Carles Gumí, ha 
cohesionat els materials amb alguns ví-
deos que podeu visionar al canal Youtube 
del centre. Allí també hi podreu trobar el 
vídeo que han creat Els Assossegats per 
donar les gràcies a tots els serveis i espe-
cialistes que aquests dies ens han ajudat 
a tots, i el de l’aula de contrabaix del Con-
servatori, juntament amb la de l’Escolania 

EL CONSERVATORI DE CERVERA, 
EN TEMPS DE CONFINAMENT

de Montserrat del tema “Sóc de l’oest” del 
popular David Esterri “Lo Pardal Roquer”.

Per poder continuar amb les actuacions 
musicals s’ha creat l’aula d’audicions 
virtuals, que va emetent durant aques-
tes setmanes a mesura que els alumnes 
s’enregistren des de casa seva. Qui ho 
vulgui, els podrà escoltar també pel canal 
Youtube del Conservatori. 

A més s’ha fet la difusió d’aquestes audi-
cions a les residències d’avis, que també 
s’hi han afegit per sentir i veure els joves 
músics més a prop i passar una estona 
ben agradable.

Per altra banda s’està preparant un mini-
concert de final de curs de manera virtual, 
per tal de posar fi a un curs que sempre 
recordarem.

La Paeria de Cervera va adjudicar per ur-
gència, el passat mes de març, l’execució 
de les obres de desmuntatge de les pla-
ques existents de fibrociment en la sota-
coberta i la reconstrucció de la coberta 
al pavelló poliesportiu municipal, després 
dels danys ocasionats per la forta ventada 
del dilluns 2 de març.

Les obres es van haver de paralitzar uns 
dies amb la declaració de l’estat d’alarma, 
però ja s’han pogut reprendre per evitar 
riscos per a les persones i la degradació 
de l’enllumenat i el parquet de la pista. Els 
treballs els executa una empresa catalana 
especialitzada en la recuperació de naus 
sinistrades, per un import de 208.213,13 
euros, amb l’IVA inclòs.

El paer en cap, Ramon Augé, va manifes-
tar que “davant el risc evident per a les 

RECONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA 
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

persones i de degradació de l’equipament 
esportiu, hem decidit actuar d’urgència 
i ordenar la reparació immediata de la 
teulada del pavelló. A més, esperem que 

bona part del cost d’aquesta actuació 
la cobreixi l’assegurança i, per la resta, 
sol·licitarem la col·laboració de les admi-
nistracions superiors”.

RESUM D’ACTUACIONS 
D’UN ANY DE GOVERN LOCAL

Al Ple del 14 de maig de 2020 es va apro-
var el Projecte bàsic i executiu del nou pa-
velló poliesportiu PAV-2 de Cervera, que té 
un pressupost total de 3.992.690 euros. 
La nova infraestructura estarà situada a la 
carretera de Guissona, al nord de la pisci-
na coberta i del pavelló polivalent.

La construcció d’un nou pavelló a Cervera 
és necessària per poder donar resposta 
a la demanda esportiva real de la ciutat, 
per oferir espais de qualitat a les entitats 
usuàries, per complir amb els mínims re-
querits per les federacions esportives i per 
poder racionalitzar els usos entre setmana 
per a entrenaments i activitats d’escoles, 
entitats i socials.

ENERGIES 
RENOVABLES EN 
INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES
La Paeria ha aprovat instal·lar plaques so-
lars i un equip d’aerotèrmia a la piscina co-
berta per proveir amb energies renovables 
la piscina i el pavelló polivalent, i més en-
davant el futur poliesportiu. La instal·lació 
suposa una inversió de 228.800 euros, 
que es pagarà amb una subvenció de 
206.000 euros de la Diputació de Lleida i 
fons propis de la Paeria de Cervera.

ADEQUACIÓ DEL 
CONVENT DE 

SANT DOMÈNEC 
La Paeria abordarà una nova fase d’obres 
al convent de Sant Domènec per ade-
quar-lo per a usos culturals. Està previs-
ta la construcció de lavabos i camerinos, 
la instal·lació de calefacció... per poder 
obrir l’equipament a actes amb públic. 
L’actuació es farà a través d’una subven-
ció de l’1,5% Cultural.

Una altra actuació aprovada és 
l’expropiació d’un edifici a l’avinguda Ca-
talunya, que s’enderrocarà per millorar la 
mobilitat de la cruïlla amb el carrer Victòria, 

En les reunions mantingudes amb la Di-
recció General de Biblioteques de la Ge-
neralitat s’ha proposat el trasllat de la bi-
blioteca a l’edifici del Sindicat com a millor 
opció per al futur de l’equipament, que 
necessita una ampliació d’espai.

L’actuació permetrà posar més en valor 
l’edifici de la Farinera de l’antic Sindicat, 
que també ha d’acollir l’antic Museu del 
Blat i la Pagesia i altres serveis vinculats. 

NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU

REMODELACIÓ URBANÍSTICA 
A L’AVINGUDA CATALUNYA

a la zona dels semàfors. Aquesta actua-
ció es farà amb fons provinents del Pla 
d’Obres de la Generalitat (PUOSC).

REUBICACIÓ DE LA BIBLIOTECA
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És del tot necessària la nova connexió d’aigua potable que ha 
de subministrar el polígon des de les instal·lacions del Consell 
Comarcal de la Segarra. En el darrer projecte de millora del sub-
ministrament d’aigua potable amb connexió al Canal Segarra-
Garrigues des de Consell s’ha suprimit aquesta connexió. Des 
de la Paeria de Cervera ho trobem una greu equivocació i així 
ho hem manifestat al Consell i al seu òrgan Gestió d’Aigues de 
la Segarra.

Una de les inversions aprovades al pres-
supost 2020 és el condicionament d’una 
Casa de l’Esport per a ús de les entitats a 
la zona esportiva. 

El projecte, que es va aturar per la crisi de 
la Covid-19, ja està definit i es pot desen-
volupar a partir d’ara.

La Secretaria d’Estat d’Energia va con-
cedir a la Paeria de Cervera un préstec 
reemborsable per un import de 500.000 
euros per a la millora de l’eficiència ener-
gètica de l’enllumenat públic. Les millores 
consisteixen en la substitució de les llu-
minàries per llums led, que representaran 
un estalvi energètic d’un 90% respecte 
l’actual despesa. Entre aquest any i el 
vinent es preveu canviar tot l’enllumenat 
públic de la ciutat i els pobles del municipi.

La Paeria de Cervera i la Direcció General 
de Turisme de la Generalitat estem prepa-
rant un Pla de turisme, que preveu posar 
en valor el complex de l’església de Sant 
Domènec i el castell de Cervera. A més de 
l’ús de Sant Domènec com a Auditori, es 
vincula al projecte de la Casa de la Festa, 
a desenvolupar amb les entitats locals.

També es vol fer un pas endavant en la uti-
lització de noves tecnologies que aportin al 
visitant de Cervera una nova experiència. 
Amb aquesta tecnologia, es percebria com 
és estar enmig del Foqueral de l’Aquelarre, 
en una cursa de Moto GP dels germans 
Márquez o com era el dia a dia del castell 
de Cervera en la seva millor època.

S’enfoca dins del Projecte “Mil·lenari de 
Cervera 2026”. Durant aquest any s’ha 
continuat donant un impuls suplementari 
a la promoció turística.

ADEQUACIÓ DE LA CASA DE L’ESPORT

RENOVACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT

PLA DE TURISME MILLORA 
DE L’ANTIGA 

CARRETERA N-II

Amb la Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat s’ha acordat 
desenvolupar les inversions necessàries 
a l’eix de l’antiga carretera N-II al pas pel 
nucli urbà de Cervera, amb noves roton-
des i girs a l’esquerra. També està pre-
vista la millora de la cruïlla i l’enllaç cap al 
poble de la Prenyanosa.

Durant aquest any hem mantingut reu-
nions amb els veïns de tots els pobles del 
municipi (Castellnou, la Cardosa, la Pren-
yanosa, Malgrat i Vergós), en les quals 
s’han dissenyat les millores i obres a fer 
en aquests nuclis. 

REUNIONS ALS POBLES DEL MUNICIPI

La Paeria de Cervera, el Museu i el Fan 
Club dels pilots Marc i Àlex Márquez es-
tem treballant en l’ampliació i remodela-
ció de l’actual espai expositiu dedicat als 
campions del món de motociclisme.

ESPAI EXPOSITIU 
SOBRE ELS 
GERMANS 
MÁRQUEZ

Aquest any dos temporals van desbordar els rius Ondara i Sió al 
seu pas pel terme municipal de Cervera i van produir destrosses 
a les lleres del rius, en camins i accessos a finques agrícoles. El 
temporal també va produir desperfectes en mobiliari urbà. 

Des de la Paeria de Cervera hem demanat ajut a les administra-
cions superiors, Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat, per 
fer front als desperfectes.

AFECTACIONS DELS 
TEMPORALS

IMPULS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL

El sector industrial de Cervera necessita un impuls, per la qual 
cosa s’ha fet l’estudi de la millora de l’asfaltat del polígon indus-
trial i s’han obert vies de col·laboració amb l’Incasòl i l’Institut Ca-
talà de Finances per poder implantar noves empreses a Cervera i 
que es puguin ampliar les existents. En principi, cal la consolida-
ció de tot l’espai urbanitzat, però ja projectem la seva ampliació 
com defineix el POUM actual.

SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA AL POLÍGON

Destaca l’adequació del centre històric de 
Castellnou d’Oluges, que es troba molt 
deteriorat, com es va contemplar en la vi-
sita del delegat de la Generalitat a Lleida, 
Ramon Farré.
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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

UNA PRIMAVERA CONFINADA

Portem més de dos mesos des que va esclatar la crisi sani-
tària de la COVID-19, temps suficient per haver-nos pogut 
fer moltes preguntes des del confinament i mirant-nos el 
món des d’una pantalla. És una crisi que ha arribat sense 
previ avís i que ens ha deixat a tothom absolutament des-
concertats, i en moments com aquests els Ajuntaments te-
nen un paper importantíssim, com a institució més propera 
a la població, i han d’estar a primer línia a l’hora de fer front 
a les mesures de prevenció i seguretat, i a preparar-se per  
fer front a la crisi econòmica i social que està venint.
Des de la CUP Cervera volem compartir algunes reflexions 
de com hem viscut nosaltres aquests dos mesos com a 
grup municipal de la Paeria.

A l’inici de la crisi l’Equip de Govern va reaccionar tard. 
Entenem que la situació va ser molt sobtada i, per tant,  la 
capacitat de reacció es redueix. El trencament de govern 
amb la sortida de SiF en plena crisi, tampoc deuria ajudar 
a ser més àgil en la gestió de la crisi. Tot i això, s’ha fet 
evident el que fa temps que diem, i que és molt greu: la 
manca de lideratge.

Des del primer dia que el nostre grup municipal ens vam 
posar al costat i a disposició del Govern de Paeria i en cap 
moment vam dir res públicament sobre la gestió de l’Equip 
de Govern, ho fèiem als espais de reunions entre els cà-
rrecs electes. Al bell mig d’una crisi com aquesta el que 
cal és arromangar-se i sortir-ne de la millor manera, i quan 
acabi, ja en parlarem i demanarem responsabilitats.

Ens ha dolgut que tota la informació que ens ha transmès 
l’Equip de Govern, sempre ha sigut a petició dels grups de 
l’oposició, mai per iniciativa de l’Equip de Govern. Davant la 
insistència dels grups de l’oposició a participar activament 
en la gestió de la crisi, vam poder forçar unes reunions se-
tmanals a les quals com a grup vam ser proactius aportant 
propostes per tal de fer-hi front. 

Hem de dir que totes les nostres propostes han estat es-
coltades, debatudes i moltes s’han dut a terme.  Algunes 
de les propostes que vam presentar són:

• Celebració del mercat setmanal, per a la venda a l’aire 
lliure de producte fresc i de proximitat, i permetre al pro-
ductor petit poder vendre el seu producte, i com a espai 
públic que és, des de la Paeria es poden controlar millor les 
mesures de seguretat. 

• Millorar els canals d’informació de la Paeria amb la ciu-
tadania.

Des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, des de l’Equip 
de Govern de la Paeria de Cervera hem practicat una abso-
luta transparència informativa, en relació amb els casos po-
sitius i els sospitosos detectats al nostre municipi. Aquesta 
ha estat una exigència constant, no només pel que fa al 
coronavirus, sinó en tots els àmbits d’actuació municipal. 
En definitiva, hem impulsat una Paeria amb parets de vi-
dre, que no amagui les qüestions d’interès ni les actuacions 
municipals a la ciutadania, com a base indispensable per a 
una relació sincera de l’Administració local amb els veïns i 
les veïnes de Cervera.

Així, hem volgut escoltar i donar veu a tots els agents so-
cials, econòmics, culturals, esportius i polítics de la ciutat, 
de la mateixa manera que hem estat especialment al cos-
tat del personal sanitari, de les residències de gent gran, 
dels comerciants, dels transportistes i dels treballadors i 
les treballadores essencials, per ajudar-los en el combat 
contra la propagació de la malaltia en aquesta primera línia 
d’actuació. Gràcies a totes aquestes persones valentes, 
solidàries i professionals, comencem a veure la llum al final 
del túnel, tot i que sobretot ara no podem baixar la guàrdia 
i ens cal seguir totes les recomanacions sanitàries. 

Diuen que en aquestes situacions extremes com la que 
estem vivint, es veu el millor i el pitjor de les societats. Cer-
tament, en aquest sentit ens sentim immensament orgullo-
sos dels cerverins i les cerverines, especialment del grup de 
persones voluntàries, que amb el seu altruisme i amor cap 
als altres, ens han ajudat a protegir-nos millor del virus. En 
aquest sentit, també és admirable la feina feta per la briga-
da i el personal de neteja viaria i d’edificis, que no han parat 
mai de fer tasques de manteniment, desinfecció i neteja, 
igualment que la contribució impagable de la Policia Local, 
Mossos d’Esquadra i Protecció Civil.

A tots i a totes, GRÀCIES, així en majúscules, com també 
a la resta de personal que ha tingut cura del mercat set-
manal a Cervera, així com a la resta d’integrants de l’equip 
tècnic i administratiu de la Paeria, al dels centres educatius, 
i a totes les bones persones que durant aquests dies ens 
han ajudat a imprimir i repartir material escolar a famílies 
amb alumnes del municipi que no el podien imprimir a casa 
seva. Quin orgull més gran ser de Cervera.

Ara seguim reprenent, a poc a poc, l’atenció ciutadana pre-
sencial a la Paeria, amb l’ús de mampares i els EPIS neces-
saris, tot i recomanar-vos que sempre que es pugui inten-
teu de fer els tràmits amb l’ajuntament de forma telemàtica, 
via telèfon o internet; i que seguim les recomanacions dels 
agents de l’autoritat, i complim tots plegats les mesures de 
distanciament social que encara són vigents. 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

JUNTS PER CERVERA

•  Informar a temps real de la situació de la pandèmia, i de 
les mesures que pren la Paeria, en cada moment. No s’hi 
val a enviar un enllaç amb el mapa de Catalunya i espavila’t 
a trobar el teu poble.

•  Vetllar i acompanyar el petit comerç local, informar pels 
canals de la Paeria dels establiments oberts i dels horaris, i 
tractar-los com a servei públic.

• Fer difusió d’iniciatives voluntàries per sorgeixin.

• Bonificar taxes i impostos municipals a la població, em-
preses i autònoms.

• Informar dels drets laborals davant el confinament i 
l’emergència sanitària.

• Realitzar un recull de la situació de les empreses, per tal 
de facilitar l’anàlisi i les possibles actuacions del sistema 
públic.

• Realitzar una llista de tots els actes culturals i festius per 
tal de coordinar la seva anul·lació o el seu ajornament, i 
buscar alternatives. Començar a preveure escenaris.

•  Estudi dels recursos de les escoles i de l’alumnat pel que 
fa a ordinadors i tauletes i facilitar connexions per xarxa a 
Internet, adherint-nos a les campanyes de compartir wifi, 
sempre i quan sigui de manera segura.

•  Renunciar a les retribucions dels càrrecs electes mentre 
duri l’estat d’alarma.

• Celebració d’una diada de Sant Jordi virtual.

• Etc.

Tot i això, i davant d’aquesta situació tan greu que estem 
vivint i que a tothom ens ve de nou, volem agrair a l’Equip 
de Govern tota la tasca realitzada, tot l’esforç i tota la de-
dicació. Han estat moments durs i fins i tot dramàtics, que 
encara ara no sabem com anirà i anem rebent les notícies i 
les indicacions amb comptagotes. Creiem que cal agrair la 
seva tasca, ja que no és fàcil estar al capdavant d’una crisi 
com aquesta. 

Això, evidentment, no treu que en puguem fer una anàlisi 
crítica, però a la vegada constructiva i respectuosa amb la 
institució i amb la població.

Pel que fa a la preparació de l’endemà de l’emergència 
sanitària, des de la Paeria hem impulsat la creació de dos 
grups de treball, amb presència de tècnics de l’Ajuntament 
i el Consell Comarcal i responsables polítics. El primer trac-
ta sobre la recuperació econòmica del municipi, amb totes 
les manifestacions culturals i festives de Cervera, que ens 
diverteixen i ens aglutinen com a poble, però també supo-
sen un gran estímul econòmic. En aquest sentit, la cele-
bració de l’Aquelarre representa el màxim exponent i una 
important font d’ingressos, per la qual cosa aquest any 
2020 haurem de reinventar-lo. Igualment, també tractem 
com ajudar a totes les empreses, comerços i autònoms 
de Cervera que han vist reduïda la seva activitat i els seus 
ingressos per la pandèmia.

El segon grup de treball està tractant la recuperació social, 
de com podem ajudar a totes les persones del municipi, 
i segurament hi ha idees que es poden extrapolar a tota 
la comarca. Les persones que han perdut la feina o com 
a mínim han vist reduir els ingressos familiars de forma 
important, les persones vulnerables, les persones amb 
discapacitats, la gent gran, entre altres, han de poder veu-
re que des de les administracions es pensa en elles i els 
ajuden a passar aquest tràngol i la primera administració 
és l’Ajuntament.

Per tant, des de Junts per Cervera estem convençuts, 
que amb aquesta fórmula d’escoltar a la ciutadania, a les 
entitats, i a la resta de formacions polítiques de la ciutat, 
analitzant quines són les millors opcions disponibles, i 
aleshores actuant amb conseqüència, com portem fent 
en aquest i en tots els altres assumptes importants per 
a Cervera des de fa un any, serem capaços de protegir 
i defensar les veïnes i els veïns, i ens en sortirem, ja que 
som un poble unit i fort. 

Amb tot, mentre nosaltres hem estat treballant amb vo-
luntat de servei i sense descans per les cerverines i els 
cerverins, altres formacions polítiques del Consistori han 
estat conspirant legítimament per fer-nos fora del Govern 
municipal, i han presentat una moció de censura en contra 
nostra. Amb tot, les persones que integrem Junts per Cer-
vera estem convençudes que la vida ho acaba posant tot 
a lloc, i estem orgulloses d’haver pogut tenir l’honor més 
gran que es pot tenir en aquesta vida, representar durant 
tots aquests mesos la ciutat, servir-la i treballar per fer de 
Cervera un lloc encara millor en el qual viure, amb més 
benestar, progrés i oportunitats de futur per a tots i totes 
els cerverins i les cerverines. I sigui des d’on sigui, segur 
que ho seguirem fent mentre tinguem la vostra confiança. 
Moltes gràcies de tot cor!

ESCOLTAR, ANALITZAR I ACTUAR, PER A PROTEGIR LES CERVERINES I ELS CERVERINS




