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Horaris

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

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

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

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

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

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

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

Portada: La Festa Major del Santíssim Misteri, festa patrimonial d’interès nacional  (foto Jordi Prat).

Salutació i breus
Notícies
Agenda
Notícies
Opinió dels grups polítics

S U M A R I
03

04-09
10-11
12-14

15

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

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

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

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

Del divendres 28 de febrer al dijous 5 de març: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 6 al dijous 12: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54
Del divendres 13 al dijous 19: 
 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78
Del divendres 20 al dijous 26: 
 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26
Del divendres 27 al dijous 2 d’abril: 
 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

www.cerverapaeria.cat  /  Correu electrònic: ajuntament@cerverapaeria.cat 
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A LT R E S  S E R V E I S

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

Abocador comarcal 973 29 40 04
Asepeyo 973 53 12 00
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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Breus
SALUTACIÓ
Ramon Augé i Gené
Paer en Cap

El mes de febrer va començar amb els actes de celebració de la Festa Major del 
Santíssim Misteri, que enguany s’ha estrenat com a Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional. La Generalitat va aprovar aquesta distinció i la inscripció de la Festa 
Major al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya l’abril del 2019. Enguany, la 
directora general de Cultura Popular, Àngels Blasco, va lliurar al Patronat i a la 
Parròquia els diplomes acreditatius de la distinció. Fou un honor rebre aquesta 
distinció, que ens va lliurar abans de la interpretació de les Completes. Aquest 
és el màxim reconeixement que atorga la Generalitat a una festa tradicional.

Els regidors de la Paeria ens hem reunit amb els veïns del poble de Castellnou, 
com abans havíem fet amb els de Malgrat i Vergós. L’objectiu d’aquestes tro-
bades és repassar les actuacions executades i, sobretot, recollir les inquietuds 
veïnals i tractar sobre les millores pendents. Els resums de les reunions els po-
deu consultar a la web de la Paeria, accedint al bàner “Reunions veïnals” de 
l’apartat de Destacats. 

Pel que fa a les inversions, m’agradaria destacar l’actuació que es farà per dotar 
d’electricitat i aigua calenta la piscina coberta i el pavelló polivalent. Hem rebut 
una subvenció de 206.000 euros de la Diputació de Lleida per impulsar el pro-
jecte, que té un cost de de 228.888 euros. També vull anunciar que aquest mes 
de febrer hem iniciat una altra actuació que representarà un important estalvi 
energètic per a la ciutat. Estem renovant l’enllumenat amb la instal·lació de llums 
LED. Aquest projecte disposa d’un crèdit de prop de 400.000 euros de l’Institut 
per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Govern de l’Estat, amortit-
zable a 10 anys amb l’estalvi energètic que s’aconsegueix.

Una reconeguda firma de biocosmètica, Tierra y Agua, ha començat la seva 
activitat al Centre d’Empreses Innovadores (CEI). El mòdul que ocupa havia que-
dat lliure al gener i en menys d’un mes ja torna a tenir activitat. L’equipament, 
gestionat per la Paeria, està plenament ocupat amb 8 empreses que generen 
ocupació i riquesa. 

A finals de març, el dissabte 28, es representarà la Passió Medieval a la pa-
rròquia de Santa Maria. Serà la cinquena edició d’un escenificació única a Euro-
pa, que desperta l’interès de reconeguts estudiosos, que enguany es trobaran 
a Cervera en un Congrés internacional de Passions Medievals. Des de la Paeria 
donem suport a la Passió Medieval i busquem la complicitat de les administra-
cions superiors per garantir el seu futur.

Ja al mes d’abril, entre els dies 2 i 12, gaudirem de la 10a edició del Festival 
de Pasqua de música clàssica catalana. Cervera ha sabut tirar endavant al llarg 
d’una dècada un festival referent a tot Catalunya. L’aposta de Cervera per la 
cultura queda palesa amb l’organització d’aquest certamen, que omplirà de mú-
sica espais emblemàtics de la ciutat. Gaudiu del Festival i de tota la rica activitat 
cultural de Cervera! 

ASSEMBLEA DE L’ACM

El paer en cap, Ramon Augé, va par-
ticipar a l’assemblea de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), que es va celebrar al recinte 
modernista de Sant Pau, a Barcelona, 
el divendres 14 de febrer.
La trobada, que va comptar amb la 
consellera de la Presidència, Meritxell 
Budó, va servir per donar el tret de 
sortida a l’agenda municipalista de 
l’entitat, centrada en l’acció climàtica, 
la prosperitat econòmica i la qualitat 
de vida.

ENQUESTA SOBRE EL TURISME

La Paeria de Cervera vol conèixer la 
percepció i les inquietuds de la ciuta-
dania respecte del turisme al munici-
pi. Us demanem si podeu respondre 
una breu enquesta que trobareu a la 
web municipal (www.cerverapaeria.
cat), a l’apartat d’Avisos. L’enquesta 
és anònima, no es demanen dades 
personals. El termini per respondre és 
fins al 12 d’abril.
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LA PAERIA VALORA EN 234.000 EUROS 
ELS DESPERFECTES DEL TEMPORAL

El delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, va 
visitar, dimarts 28 de gener, els espais del municipi de Cervera 
afectats pel temporal Glòria. 

En la seva visita al municipi, el van acompanyar la responsable 
de l’Oficina del delegat, Violant Cervera, i la delegada territorial 
de Presidència, Anna Feliu. Per part de la Paeria hi van assistir el 
paer en cap, Ramon Augé; el regidor de Medi Rural, Xavier Gras; 
i la regidora de Turisme, Roser Segura.

Van visitar zones del municipi afectades: l’edifici de la Paeria, el 
bloc de pisos de Flors de Maig, el poliesportiu, l’escola Balmes, 
l’entorn del riu Ondara, els horts, el nucli de Castellnou i el curs 
del riu Sió entre Castellnou, Malgrat i la Prenyanosa.

El paer en cap, Ramon Augé, els va presentar l’informe dels des-
perfectes a les infraestructures municipals, que en fa una valora-
ció inicial de 234.000 euros. Va demanar ajuts i assessorament 
a la delegació del Govern per fer front a les afectacions del tem-
poral al municipi.

El temporal Glòria al seu pas per Cervera va deixar ratxes de 
vent de fins a 93 km/h i l’acumulació de més de 80 litres/m2 en 
tres dies. Va provocar importants danys en edificis, mobiliari urbà, 
arbrat, camins, horts, finques... 

La directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, va 
lliurar al paer en cap, Ramon Augé, i al rector de la parròquia de 
Santa Maria, Mn. Xavier Romero, els diplomes acreditatius de la 
distinció de la Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera com 
a Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

El lliurament va tenir lloc dijous 5 de febrer, abans del tradicional 
Cant de les Completes de Cervera, a la parròquia de Santa Maria. 
En la interpretació de les Completes, dirigides per Xavier Puig, hi 
van participar 120 cantaires, 40 músics i tres solistes.

Entre les autoritats assistents hi havia el bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses; les diputades al Congrés Laura Borràs i Inés 

ESTRENA DEL SANTÍSSIM MISTERI COM A 
FESTA PATRIMONIAL D’INTERÈS NACIONAL

Granollers; el director dels serveis territorials de Cultura, Miquel 
Àngel Cullerés; la diputada de la Diputació de Lleida, Rosa Maria 
Perelló; el paer en cap de Cervera, Ramon Augé, i altres regidors 
del Consistori; la consellera comarcal de Cultura, Elisabet Jové; i 
l’alcalde de Tornabous, David Vilaró.

La Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera, que celebra els 
actes religiosos i tradicionals els dies 5, 6 i 7 de febrer, va ser 
declarada festa patrimonial d’interès nacional pel Govern de la 
Generalitat l’abril del 2019.
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RESUM D’ESDEVENIMENTS DESTACATS
mes de febrer

L’Equip de Govern de la Paeria va mantenir una reunió amb els veïns 
de Castellnou, dissabte 1, en la qual es van repassar les actuacions 
executades al poble i les millores pendents. Abans també s’havien 
mantingut trobades amb els veïns dels pobles de Malgrat i Vergós.

Diumenge 16 va tenir lloc la tradicional Processó del Puro, un acte 
per mantenir la memòria històrica d’una festa local laica que re-
corda l’última guerra carlina i totes les persones que han patit. La 
lectura del manifest va anar a càrrec del Ball de Diables de Cervera 
Carranquers.

La representació de “Maremar” va iniciar, diumenge 2, el primer 
semestre del 22è Cicle de teatre “Apassiona’t” de Cervera, que 
compta amb 160 persones abonades. “Maremar”, un espectacular i 
commovedor musical de Dagoll Dagom, va aplegar 911 espectadors 
al Gran Teatre de la Passió.  

La Paeria i l’Institut La Segarra van organitzar les III Jornades 
d’orientació a la Formació Professional, els dies 18 i 19, amb 
l’objectiu de potenciar les competències laborals transversals als 
cicles formatius. El paer en cap, Ramon Augé, va participar en el 
lliurament dels diplomes. Foto: Institut La Segarra.

La Coral Infantil Nova Cervera va iniciar els actes de commemoració 
del 50è aniversari cantant amb l’Escolania de Montserrat, un del 
millors cors infantils i una entitat educativa i musical emblemàtica 
del país, en un concert que van oferir a l’església de Santa Maria, el 
divendres 7. Foto: Josep M. Escudé.

Un acte al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, dimecres 19, va 
obrir la commemoració del centenari del naixement de l’historiador, 
advocat i polític cerverí Josep Benet i Morell (1920-2008). Hi van 
assistir el paer en cap, Ramon Augé; la regidora de Turisme, Roser 
Segura; i la regidora Mercè Carulla.
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Dissabte 8 de febrer va tenir lloc la darrera 
sessió del curs de formació d’agents co-
munitaris per a la prevenció de la Mutilació 
Genital Femenina (MGF) i el lliurament dels 
certificats als participants, a càrrec de la 
regidora de Serveis Socials i Igualtat, As-
sumpta Creus; l’adjunta a direcció del CAP 
de Cervera, Anna Cintora; i la tècnica de la 
Secretaria d’Immigració, Sanata Dembele.

El curs es va realitzar en set sessions, del 
21 de desembre al 8 de febrer, al CAP 
de Cervera. Hi van participar 13 homes 
de Cervera, Guissona i la Fuliola, origina-
ris de països on es practica la MGF. A la 
formació es van treballar diferent contin-
guts: legislació que tracta de la MGF; les 
possibilitats de reconstrucció; les conse-
qüències físiques, psicològiques i socials; 
la perspectiva de la religió...

Una vegada obtingut el certificat, el agents 
comunitaris impartiran 14 sessions de for-
mació a altres poblacions de Lleida amb 
l’objectiu de sensibilitzar les persones de 
les comunitats practicants que viuen a la 
província i erradicar la MGF.

Cervera és la ciutat pionera a disposar 
d’un protocol de MGF i en la formació 

FORMACIÓ D’AGENTS PER PREVENIR
LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

d’agents comunitaris a la demarcació de 
Lleida. Aquest any 2020 està previst repe-
tir la mateixa formació d’agents destinada 
a les dones.
La Taula contra la Mutilació Genital Fe-
menina de Cervera està formada per pro-
fessionals del CAP, del Consell Comarcal, 

dels Mossos, dels centres educatius, de 
l’EAP, de l’Atenció a la dona en violèn-
cia de gènere a la Subdelegació del Go-
vern, persones d’origen de comunitats 
que practiquen MGF, de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, i la 
Paeria de Cervera.

El paer en cap, Ramon Augé, va lliurar 
a Esther Martí, fundadora de Tierra y 
Agua, les claus del mòdul 7 del Centre 
d’Empreses Innovadores de Cervera, que 
havia quedat lliure al mes de gener.

L’empresa de biocosmètica Tierra y Agua 
desenvolupa al CEI de Cervera, des del 
dia 1 de març, el seu projecte Mixtura, 
una coloració 100% orgànica fabricada 
només amb plantes. Ofereix solucions 
menys tòxiques per als clients i profes-
sionals de perruqueria. S’ha traslladat 
de Pontevedra a Cervera, on concentra 
l’activitat productiva i de distribució dels 
productes. 

El CEI dona suport a les persones que 
inicien la seva activitat i que aporten inno-
vació i generen riquesa i ocupació al terri-
tori. Acull les següents empreses: Dance 
Arts Studio, de Georgina Puig i Calafell, 
que ocupa dos mòduls; Associació Suba-
quàtica de Cervera; Dabadu Games SL; 

UNA NOVA EMPRESA S’INSTAL·LA AL CEI CERVERA

Josep Ramon Masip; Dàlit Natura SLU; 
Tierra y Agua; i Escala Solar, situada al 
Sindicat.
Les empreses disposen dels mòduls du-

rant un termini de tres anys per començar 
i desenvolupar la seva activitat. El mòdul 
7 va quedar lliure el passat mes de gener 
i al cap d’un mes ja torna a estar ocupat.
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La 23a Nit de l’Esport va celebrar la seva gala anual, dissabte 25 
de gener, durant la qual es va retre homenatge als esportistes 
cerverins més destacats de la temporada 2018-2019.

Es van lliurar 36 guardons al mèrit esportiu i sis reconeixements 
de dedicació a entitats esportives. El premi especial de foment i 
promoció de l’esport enguany es va declarar desert. 

La Nit de l’Esport es va celebrar al pavelló polivalent, amb 
l’assistència de més de 200 persones en representació de 25 
entitats esportives locals. 

Va estar presidida pel representant territorial de l’Esport a Lleida, 
Joan Segura; el regidor d’Esports de la Paeria, Joan Prat; la re-
gidora de la Paeria i diputada provincial, Mercè Carulla; el diputat 
Francesc Sabanés; i la consellera comarcal Canòlich Fàbrega.

La Nit de l’Esport és una diada plenament consolidada a Cer-
vera, durant la qual les entitats esportives locals comparteixen 
èxits i experiències en un sopar. Es projecten imatges dels es-

CERVERA RET HOMENATGE A LES ENTITATS 
I ESPORTISTES LOCALS

deveniments esportius destacats de la temporada i es lliuren els 
guardons.
Cal destacar que Cervera, una ciutat de només 9.300 habitants, 
té nombrosos esportistes d’elit que han assolit importants èxits 
en campionats de Catalunya, Espanya i del món aquesta tempo-
rada. Els germans Marc i Àlex Márquez són campions del món de 
Moto GP i Moto 2, respectivament. Jordi Montraveta és campió 
de Catalunya i Espanya de triatló i campió d’Espanya de duatló 
cros en categoria sub-23. El jove pilot Carlos Prat és el cam-
pió de Catalunya de motocròs MX65. El Club Natació Cervera 
també ha aconseguit grans èxits, s’han proclamat campions de 
Catalunya en les seves categories: Òscar Díez, Andrea Serlavos, 
David Pedrós, Carla Carbonell, Carla Grau i Núria Caldera, men-
tre que Sofia Datsenko va assolir la Copa d’Espanya d’aigües 
obertes Open infantil. Oriol Morros, de l’Escola de Futbol Sala 
de Cervera, es va proclamar campió d’Espanya alevins amb la 
selecció catalana. I del Club Gimnàstic Cervera han aconseguit 
proclamar-se campiones de Catalunya de rítmica Júlia Prat, Arlet 
Guardiola i el conjunt Looney Tunes (Marian Escalante, Aura Cua-
dros, Iria Guardiola, Júlia Estany i Carlota Canela).
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El Ple de la Paeria, en la sessió ordinària del 
30 de gener, va aprovar de manera defini-
tiva el pressupost general per a l’exercici 
2020, que ascendeix a 9.570.515,02 
euros pel que fa a l’estat d’ingressos i a 
9.559.465,89 € en l’estat de despeses.

El pressupost s’havia aprovat inicialment 
en la sessió extraordinària del Ple de la 
Paeria del 23 de desembre de 2019. Du-
rant el termini d’exposició pública es van 
presentar al·legacions, que es van resol-
dre en el Ple del 30 de gener i es va apro-
var definitivament el pressupost general.

El pressupost municipal és una eina de 
planificació de l’activitat municipal i alhora 
una manifestació pública dels compromi-
sos de l’equip de govern que l’elabora. 

L’evolució econòmica i social dels darrers 
temps ha col·locat la Paeria davant de rep-
tes importants: la modernització i la millora 
constant de la qualitat dels serveis pres-
tats; seguir organitzant les activitats que 
tradicionalment s’han realitzat a la ciutat; i 
continuar, amb la prudència deguda i la ra-
cionalització de la despesa, la definició de 
prioritats i la presa de decisions, dins d’un 
marc de lleugera recuperació després 

LA PAERIA DE CERVERA 
APROVA ELS PRESSUPOSTOS 2020

CAPÍTOL CONCEPTE TOTAL TRANSR. CONSOLIDAT

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.122.205,02  4.122.205,02

2 IMPOSTOS INDIRECTES 115.000,00  115.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.504.470,00  1.504.470,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.919.084,68 655.956,06 3.263.128,62

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 41.800,00  41.800,00

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  0,00  0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.931,45   22.931,45 

8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00   15.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 449.979,93   449.979,93 

 TOTAL 10.226.471,08 655.956,06 9.570.515,02

INGRESSOS – CONSOLIDAT PER ECONÒMICA

d’un període de restricció pressupostària, 
i la transparència de la gestió local. 

Els darrers anys també s’ha potenciat la 
relació i col·laboració amb altres adminis-
tracions públiques per tal que realitzin ac-
tuacions directes al municipi, sense cost 
per a la Paeria però que repercuteixen 
directament amb el benestar del veïns i 
veïnes de Cervera.

El pressupost general de la Paeria de Cer-
vera conté els pressupostos de la Paeria, 
de l’Escola Municipal de Música – Con-
servatori de Cervera i del Patronat de les 
Completes del Santíssim Misteri. 

Resum del pressupost per capítols:
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LA PAERIA DE CERVERA 
APROVA ELS PRESSUPOSTOS 2020

CAPÍTOL CONCEPTE TOTAL TRANSR. CONSOLIDAT

1 DESPESES DE PERSONAL 4.451.179,84  4.451.179,84

2 DESPESES CORRENTS BÉNS I SERVEIS 3.653.019,80  3.653.019,80

3 DESPESES FINANCERES 15.790,00  15.790,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 886.838,06 655.956,06 230.882,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000,00  250.000,00

6 INVERSIONS REALS  493.394,25  493.394,25

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00  0,00

8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00  15.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 450.200,00  450.200,00

 TOTAL 10.215.421,95 655.956,06 9.559.465,89

DESPESES – CONSOLIDAT PER ECONÒMICA

Com a inversions importants en aquest exercici i els propers cal destacar 
la millora de manera important de la mobilitat de la cruïlla de l’avinguda 
Catalunya amb el carrer Victòria, l’adequació de la Casa de l’Esport, la 
instal·lació de plaques solars al pavelló polivalent, la millora de l’enllumenat 
públic i noves fases en l’adequació de l’edifici de Sant Domènec. 

Gràcies a la política de prudència en la despesa en aquests darrers anys 
i la bona gestió dels recursos disponibles i la recerca eficient de subven-
cions, la situació econòmica de la Paeria és prou sanejada com per afron-
tar aquests reptes.
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L’AGENDA 

04dimecres
Càpsula formativa “Emprendre en 
femení: emprenedoria femenina i lide-
ratge femení”, a càrrec de la coach Àngels 
Revenga
Horari: 17 a 21 h
Lloc: Centre d’Empreses Innovadores
Organitza: CEI Cervera

Inauguració de l’exposició 
“El llenguatge de les emocions: 
imatges que parlen” d’Anna Pla
Hora: 19 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza: bibl. comarcal Josep Finestres

06divendres
Curs pràctic d’iniciació a la paleogra-
fia, a càrrec de F. Xavier Rivera, grup de 
recerca en estudis medievals de la UdL
Horari: 18 a 20 h
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza: Arxiu Comarcal de la Segarra

07dissabte
Projecció de “Sonic, la película”
Hora: 17 h
Projecció de “Hasta que la boda nos 
separe”
Hora: 19.30 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Circuit Urgellenc

Xerrada “Rebels i barbudes: desafiant 
l’accés al cos femení en la iconogra-
fia religiosa occidental”, a càrrec de la 
historiadora Maria Garganté (UAB)
Hora: 19 h
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Museu de Cervera

Estrena del curtmetratge “Ni oblit ni 
perdó”, dirigit per Jordi Boquet
Col·loqui amb l’equip tècnic i artístic 
Hora: 22 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Entrada gratuïta

08diumenge
Marxa dels Castells de la Segarra
Hora: 7 h
Lloc: plaça Universitat
Organitza: Centre Excursionista de la 
Segarra

“Diàlegs amb la Casa Duran”: “Me-
mòries en trànsit”, de Xavier Marrades
Visites guiades a les 11 i les 13 h
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere
Organitza: Museu de Cervera

Manifestació, performance 
“El violador ets tu” i vermut
Hora: 11 h
Lloc: del Sindicat a la plaça Universitat
Organitza: La Segarrenca

Visita teatralitzada 
“Temps d’Universitat”
Hora: 12 h
Lloc de trobada: plaça Universitat
Organitza: Turisme Cervera

11dimecres
Club de lectura de narrativa: “Contra-
ban de llum: antologia poètica” 
de Maria-Mercè Marçal
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

12dijous
Conferència “L’escultura barroca a 
Cervera i al seu entorn”, amb el Dr. Joan 
Yeguas, conservador del MNAC
Cicle de conferències i visita a 
l’exposició “Artesans del Barroc”
Hora: 19 h
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Museu de Cervera

13divendres
Curs pràctic d’iniciació a la paleogra-
fia, a càrrec de F. Xavier Rivera, grup de 
recerca en estudis medievals de la UdL
Horari: 18 a 20 h
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza: Arxiu Comarcal de la Segarra

15diumenge
Visita interpretada “Muralles, bruixots i 
carrerons, descobreix tots els racons!”
Hora: 11.30 h
Lloc de trobada: plaça Santa Anna
Organitza: Turisme Cervera

Representació de “Hats”, circ i clown 
amb Jam. Xarxa, teatre infantil i juvenil 
Hora: 18 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: La Xarxa Cervera

Concert del Quartet Teixidor i el 
Quartet Altimira. Cicle de concerts 
de primavera
Hora: 19 h
Lloc: Auditori
Organitza: Ass. d’Amics de la Música

16dilluns
Tertúlia de literatura infantil i juvenil
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

18dimecres
Club de lectura de narrativa: “Con-
traban de llum: antologia poètica” de 
Maria-Mercè Marçal
Hora: 18.30 h

Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

20divendres
Curs pràctic d’iniciació a la paleogra-
fia, a càrrec de F. Xavier Rivera, grup de 
recerca en estudis medievals de la UdL
Horari: 18 a 20 h
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza: Arxiu Comarcal de la Segarra

21dissabte
Conferència “Brasil: resistir i transfor-
mar. Compromís i militància en temps 
de feixismes”, a càrrec de Paulo Maldos, 
psicòleg, exresponsable de polítiques de 
defensa dels drets humans, educador social 
i assessor de moviments populars i sindicals 
al Brasil
Hora: 18 h
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Justícia i Pau

22diumenge
La Passió de Cervera
Hora: 10 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la Passió

23dilluns
Club de lectura Llegir el teatre: “Hu-
racà” de Carme Montoriol
Hora: 18.30 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

25dimecres
“Contes de butxaca”
Hora: 18 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

26dijous
Trobada d’alumnes de l’institut La 
Segarra amb Mario Satz, autor de “La 
sopa de l’avi”
Hora: 11 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

27divendres
Curs pràctic d’iniciació a la paleogra-
fia, a càrrec de F. Xavier Rivera, grup 
de recerca en estudis medievals de la 
UdL
Horari: 18 a 20 h
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza: Arxiu Comarcal de la Segarra

28  dissabte
Passió Medieval de Cervera
Hora: 18 h
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TA
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“93 Marc Márquez. Espai expositiu” 
Exposició dividida en tres àmbits: l’espai box, amb la moto de 
la temporada passada i l’actual equip tècnic; l’espai circuit, on 
s’explica la trajectòria del jove pilot; i veu pròpia, que presenta el 
perfil més personal del Marc, la seva ciutat i la seva gent.
Horari: el del Museu (vegeu pàg. 2)
Lloc: Museu Comarcal de Cervera
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

El llenguatge de les emocions: 
imatges que parlen”, d’Anna Pla
Recull de petites històries, anècdotes, emocions i sentiments, 
fotografies i textos en què l’autora, la guissonenca Anna Pla, 
aboca vivències personals per fer front a la malaltia del càncer. 
El treball, també plasmat en un llibre, li ha servit de teràpia i ha 
contribuït a la seva superació personal.
Dies: del 2 al 28 de març
Horari: el de la biblioteca (vegeu pàgina 2)
Lloc: Biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza: Biblioteca comarcal Josep Finestres

“Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps”
Cervera, com tantes altres ciutats catalanes, va ser un dels epicentres 
del llenguatge del Barroc.
Dies: del 12 d’octubre al 12 d’abril de 2020 
Horari: divendres, 17 a 20 h; dissabtes, 11 a 14 i 17 a 20 h; diumen-
ges i festius, d’11 a 14 h. La resta de dies, visites amb reserva prèvia
Lloc: Antiga Biblioteca de la Universitat
Organitza: Cervera Capital de la Cultura Catalana i Museu de Cervera

“Diàleg#5 – Xavier Marrades”
L’artista cerverí Xavier Marrades proposa una exploració de la memòria, 
tant individual com col·lectiva. Homenatja i reivindica una sèrie de 
figures que des d’aquest espai congelat en el temps ens recorden d’on 
venim i on anem.
Dies: del 23 de gener al 18 de maig
Horari: el del Museu (vegeu pàgina 2)
Lloc: Museu de Cervera
Organitza: Cervera Capital de la Cultura Catalana i Museu de Cervera

Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Passió Medieval de Cervera

29diumenge
La Passió de Cervera
Hora: 10 h
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la Passió

30dilluns
Club de lectura infantil: “Amstrong: 
l’agosarat viatge d’un ratolí a la Lluna” 
de Torben Kuhlmann

Hora: 18 h
Lloc: biblioteca comarcal Josep Finestres
Organitza:  bibl. comarcal Josep Finestres

02dijous
10è Festival de Pasqua de Cervera
Música clàssica catalana
Dies: del 2 al 12 d’abril
Organitza: Paeria de Cervera

04dissabte
La Passió de Cervera
Hora: 16 h

Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la Passió

05diumenge
Festa de cloenda de Xarxa
Contacontes amb Rosa Caballol, tallers, 
jocs, maquillatge i espai nadons.
Hora: 17 h
Lloc: pavelló polivalent
Organitza: La Xarxa Cervera

(abril)

Campanya “Mai més silenciades. Alcem la veu 
per la igualtat de gènere, pels nostres drets i la 
nostra llibertat!”
Amb l’objectiu de visualitzar la necessitat de no callar enfront 
les desigualtats entre dones i homes i de no permetre que les 
injustícies vers les dones continuïn sent silenciades. Podreu trobar 
els penja-portes en portes de domicilis, establiments i institucions; 
també en distribuirà el Centre Ocupacional l’Espígol, juntament 
amb uns xiulets, al mercat setmanal. Es vol convidar la ciutadania 
a alçar la veu per la igualtat de gènere perquè la igualtat de drets i 
oportunitats és cosa de totes i tots.
Organitza: Consell Comarcal de la Segarra

Artistes catalanes del dibuix i la pintura
Mostra que difon els noms d’algunes de les dones, 
miniaturistes, pintores, dibuixants i il·lustradores que amb la seva 
obra han contribuït a configurar el patrimoni artístic de Catalunya 
des de l’Edat Mitjana fins al segle XX.
Dies: del 6 al 8 de març
Horari: divendres 6, de 17 a 20 h; dissabte 7, d’11 a 14 h i de 
17 a 20 h; diumenge 8, d’11 a 14 h
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Paeria de Cervera i Institut Català de les Dones

Curs pràctic d’iniciació a la paleografia
L’Arxiu organitza un curs pràctic de Paleografia (característiques de 
l’escriptura) i Diplomàtica (ciència del document), aplicat a la docu-
mentació produïda en l’època medieval, a càrrec de F. Xavier Rivera, 
del Grup de recerca en Estudis Medievals de la UdL. L’objectiu és 
proporcionar les eines bàsiques per aprendre a llegir i comprendre 
documents d’aquesta època (s. XIV-XV), escrits en català i en llatí (de 
caràcter privat, municipal i eclesiàstic). 
Dies: divendres 6, 13, 20 i 27 de març
Horari: 18 a 20 h
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza: Arxiu Comarcal de la Segarra
Inscripcions: acsegarra.cultura@gencat.cat o al telèfon 973 531 718.

Taller de grafits “Art urbà i reivindicació”
Dies: 22 de febrer, 1, 8 i 17 de març
Lloc i horari: Racó Jove de 16 a 18 h
Els dies 7 i 8 de març, de 10 a 14, i de 16 a 19 h, 
es farà la pintada al carrer Llibertat
Organitza: Paeria de Cervera i Racó Jove
Inscripcions: espaijove@cerverapaeria.cat o 
whatsapp al 667 86 08 08.

Campanya “Fes que soni”
Té la finalitat de fer visible el Dia de les dones i defensar els 
seus drets. L’objectiu és fer un clic per continuar generant 
canvis per afavorir el compliment dels drets de les dones.
Consta d’un adhesiu que es pot enganxar als timbres de les 
cases, tot i que la idea és enganxar-lo on sigui visible.
Organitza: Paeria de Cervera
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ALTRES ACTIVITATS

Marxa nòrdica
Cada dilluns
Hora: 19.30 h
Lloc de sortida: pl. Santa Anna
Organitza: CAP Cervera, Centre 
Excursionista de la Segarra i 
Paeria de Cervera

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

Camina i fes salut: 
Cicle de caminades
Cada dimecres
Hora de sortida: 19.30 h
Lloc: plaça Santa Anna
Organitza: Centre 
Excursionista de la Segarra

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

Cervera patina: patinades 
obertes a tothom. 
Els participants ho fan sota la 

pròpia responsabilitat
Cada dijous
Hora: 21 h
Lloc: plaça Pius XII
Organitza: Cervera Patina

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

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

Ja estan a la venda les entrades per assistir a la 
Passió Medieval de Cervera, una representació 
única per les seves característiques a tot Ca-
talunya, que es representarà el dissabte 28 de 
març, a l’església de Santa Maria. 

Es poden adquirir a través del web www.pas-
siomedievalcervera.com, de manera presencial 
a les taquilles del Gran Teatre de la Passió o di-
rectament el mateix dia de la funció. Cal recor-
dar que l’aforament és limitat i l’organització re-
comana fer la compra abans que s’exhaureixin 
les entrades. També hi ha disponibles des-
comptes per a grups, en aquest cas cal posar-
se en contacte amb l’organització. 

La funció d’aquest any serà força especial, i 
és que tindrà com a espectadors reconeguts 
historiadors europeus, ja que Cervera acull una 
jornada del Congrés Internacional de Passions 
Medievals.
 
La Passió Medieval és una iniciativa d’un gran 
valor artístic i històric ja que és l’única funció 
que es té constància d’àmbit europeu on es re-
presenta aquest passatge de la Bíblia de forma 
totalment fidel a com es feia al segle XVI. 

VENDA D’ENTRADES 
PER A LA PASSIÓ MEDIEVAL
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El Saló Sant Jordi del Palau de la Generali-
tat va ser l’escenari, dissabte 22 de febrer, 
de la presentació de la temporada 2020 
de les deu principals representacions de 
la Passió a Catalunya, entre les quals hi ha 
la Passió de Cervera.

L’acte va estar encapçalat pel president 
de la Generalitat, Quim Torra; i va comptar 
també amb la presència de la consellera 
de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i la di-
rectora general de Cultura Popular i As-
sociacionisme Cultural de la Generalitat, 
Maria Àngels Blasco. 

Hi van ser presents representants de la 
Passió de Cervera, Olesa de Montserrat, 
Esparreguera o Mataró, que tenen molta 
tradició, participació i fama; però també 
altres de més modestes com la Cava, a 
Deltebre (Baix Ebre), Ulldecona (Montsià), 
Villalba dels Arcs (Terra Alta), Llinars del 
Vallès, Vilassar de Mar (Maresme) i Vila-
sacra (Alt Empordà)

Formen part de la Federació Catalana de 
Passions, presidida pel cerverí Xavier Ca-
ñabate. En la seva intervenció en l’acte va 
voler destacar que “aquestes activitats vo-
luntàries donen vida al teatre català”, asse-
gurant que “són uns actes que formen part 
de les vides de moltes famílies, serveixen 
per compartir vivències i forjar amistats”.

PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA
DE LES PASSIONS DE CATALUNYA

A la presentació hi van assistir represen-
tants de la Passió de Cervera i també el 
paer en cap, Ramon Augé, que va acom-
panyar la delegació cerverina a aquest 
destacat acte cultural.

La Passió de Cervera
La Passió de Cervera, reconeguda com a 
patrimoni immaterial de Catalunya i Ando-
rra, és la representació teatral més antiga 
d’Europa amb més de 540 anys de repre-
sentacions.

Enguany estrena nova temporada el diu-
menge 22 de març. Oferirà 6 funcions: 
els dies 22 i 29 de març, i 4, 10, 19 i 25 
d’abril.

La venda d’entrades es fa a través de 
la pàgina web: www.lapassiodecervera.
com. També es poden reservar per te-
lèfon: 608 78 10 12 (de 17 a 21 hores) o 
al telèfon 609 43 92 24 (si sou un grup de 
més de 15 persones).

Els alumnes de trompeta Miquel Camps, Ber-
nat Clota i Marc Torres, juntament amb els 
de piano Mihaela Floruc, Jan Gras, Lautaro 
Montt, Paulina Parjolea, Pol Riu i Lídia Sol-
devila van viatjar d’intercanvi a Castelbuono 
(Sicília), entre els dies 7 i 10 de febrer, al cos-
tat dels professors Nicola Barreca i Santi Riu.

Van fer estada a Castelbuono, i l’alumnat va 
oferir un concert al Castello dels Ventimiglia, 
que va omplir la sala de públic. En el recital 
es combinaren formacions i instruments. Des 
del piano sol i el duet trompeta-piano fins al 
quartet de trompetes, amb un repertori que 
incloïa obres dels grans clàssics com Bach, 
Beethoven, però que també d’un compositor 
de la nostra terra: Josep Lluís Guzman.

Fou una experiència vivencial enorme per a 
tots els estudiants cerverins. Els alumnes de 
l’escola de música Moger Arte e Cultura visi-
taran Cervera a l’octubre.

INTERCANVI DEL CONSERVATORI 
DE CERVERA A SICÍLIA
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L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

N’HI DEIEN CICLÓ CULTURAL...

Probablement a cap cerverina o cerverí se li ha escapat 
l’enrenou al voltant dels pressupostos del 2020. Més enllà 
de la forma absolutament autoritària que s’ha optat per a 
aprovar-los, i que ja hem denunciat públicament, entrant en 
el fons ens preocupa especialment la disminució d’algunes 
partides que tenen a veure amb el món de la Cultura. En un 
escenari postcapitalitat de la cultura catalana, és especial-
ment significatiu la davallada de la inversió cultural a la ciutat. 

Per tot plegat, la CUP de Cervera hem decidit passar a 
l’acció engegant una campanya específica, que durarà tot 
l’any, amb l’objectiu de revertir aquestes retallades de cara 
als propers pressupostos i potenciar la participació de tots 
els agents culturals en la seva elaboració. En una primera 
fase, hem iniciat una ronda de trobades amb entitats cul-
turals per explicar-los l’anàlisi que hem fet dels pressupos-
tos d’enguany i la comparació amb els d’anys anteriors; 
en aquestes trobades hem pogut compartir les diferents 
inquietuds i punts de vista que tenen moltes de les entitats 
culturals cerverines.

En una segona fase, pretenem exposar diferents models 
de participació cultural i de relació amb l’administració lo-
cal que siguin exemples de bones pràctiques. Per això, de 
cara a la primavera està prevista una taula rodona amb re-
presentants del teixit cultural d’altres pobles i ciutats simi-
lars al nostre. Altres formes són possibles i creiem que és 
important tenir diferents models com a referents.

Finalment, un cop passada la Festa Major, es durà a terme 
una Assemblea Oberta per tal de recollir les necessitats del 
teixit cultural però també suggeriments, inquietuds, deman-
des, etc. per part de la ciutadania. Tenim intenció d’acabar 
la campanya amb un document de proposta, que ens com-
prometem a traslladar a la Paeria, per tal que pugui ser in-
clòs als pressupostos  2021.
D’aquesta manera es reconeixia el fet cultural local durant 
la Capitalitat de la Cultura Catalana: “Posar en valor el ta-
lent local ens permet reivindicar el territori, reconèixer la seva 
potència cultural i creadora i generar orgull de pertinença”.
Un any després, la despesa en cultura és la més baixa dels 
darrers anys: les partides d’activitats com l’Aquelarre o el 
Cicle de Teatre (amb important pes del teixit cultural cerverí) 
són les que més davallada pateixen als pressupostos del 
2020.

Però el que més ens alarma és que s’hagi deixat escapar 
la Capitalitat de la Cultura Catalana com una aposta per a 
reflexionar col·lectivament i repensar les polítiques culturals 
de la ciutat. 

Ara per ara, és indiscutible que allò que pretenia ser un “ci-
cló cultural” ha estat definitivament un bolet. Una altra opor-
tunitat desaprofitada.

(Les parts del text en cursiva han estat extretes del web 
https://cervera2019.cat/ca/c/concepte-cervera-capital-de-
la-cultura-7)

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Cervera està preparant intensament la desena edició del seu ja tradicional 
Festival de Pasqua, un certamen de música clàssica dedicat als intèrprets 
catalans i a la música catalana. Enguany, per culminar aquesta efemèride 
dels 10 anys, hi haurà diversos actes especials.

El Festival tindrà lloc entre el 2 d’abril i el 12 d’abril, en diferents espais 
de la ciutat i es podrà gaudir de 10 produccions diferents, amb diverses 
estrenes absolutes i espectacles pensats expressament per viure en el 
marc del certamen.

Josep Maria Sauret, guardonat amb el Premi d’Honor en Direcció 
d’Orquestra pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelo-
na, segueix al capdavant de la direcció artística del Festival. Sauret expli-
ca que “enguany el certamen s’adhereix a la celebració del centenari de 
l’Orquestra Pau Casals, així com a les commemoracions a Eduard Toldrà, 
Robert Gerhard i Josep Carner”. En aquest sentit, la Paeria de Cervera 
té previst signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals 
per aprofundir en diverses sinèrgies de col·laboració mútua. 

EL FESTIVAL DE PASQUA ESCALFA 
MOTORS PER A LA 10A EDICIÓ
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PARTICIPAR: NO ÉS AIXÒ, COMPANYS, NO ÉS AIXÒ

En l’anterior legislatura es va aprovar el Reglament Munici-
pal de Participació Ciutadana, concretament en el Ple d’1 
de febrer de 2018, amb el vot a favor de l’equip de govern 
del moment, l’abstenció del PSC-PSOE i el vot en contra 
d’ERC, MES i CUP.

El vot en contra de l’oposició era per la poca ambició del 
Reglament presentat. Enteníem que era una participació 
descafeïnada, per cobrir l’expedient, que confonia la infor-
mació a la població dels temes municipals amb la partici-
pació de la ciutadania en la cosa pública i que no regulava 
figures com la Sindicatura Municipal de Greuges o els pres-
supostos participatius.

Els tres grups de l’oposició hi vam presentar esmenes que 
milloraven manifestament el text, però l’equip de govern, 
que estrenava per aquelles dates la majoria absoluta amb 
la incorporació d’un regidor trànsfuga del PP, va aplicar-la 
sense miraments.

Passats dos anys, ni el govern anterior ni el sorgit de les 
eleccions del maig passat han fet absolutament res per 
desplegar el Reglament aprovat:
- No s’ha fet cap audiència pública, ni cap fòrum de parti-
cipació per debatre sobre iniciatives i polítiques municipals, 
tot i que el Reglament preveu que n’hi hagi una anual pels 
pressupostos municipals i una altra sobre aspectes gene-
rals de la ciutat.

AMBICIÓ PER CERVERA

Aquestes darreres setmanes, més enllà de totes les inte-
ressants informacions sobre l’actualitat de la ciutat que 
trobareu en aquesta revista, en aquest escrit també volem 
compartir una sèrie de mesures que hem impulsat des de 
l’Equip de Govern de la Paeria per a millorar la qualitat de 
vida dels cerverins i les cerverines, amb l’objectiu de con-
tinuar augmentant el benestar i les oportunitats de futur de 
totes i tots els que vivim a la capital de la Segarra.

Així, hem impulsat una inversió de 228.888 euros per a pro-
veir electricitat i aigua calenta a la piscina coberta i al pave-
lló polivalent, així com al nou poliesportiu a la zona esporti-
va. Però el millor és que ho farem a través d’una subvenció 
de 206.000 euros de la Diputació de Lleida.

Amb la mateixa ambició, fa pocs dies vam sol·licitar a la 
directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, 
Àngels Ponsa, l’ampliació i millora de la Biblioteca Josep 
Finestres, en el transcurs d’una visita a l’equipament. Així, 

- Solament s’ha fet un procés participatiu, el de canviar el 
nom al carrer General Güell.
- No s’ha creat cap del Consells de Participació que preveu 
el Reglament: Consell Municipal de Participació Ciutadana, 
Consell Territorial, Consells de Barris o de Pobles Agregats, 
Consells Sectorials. 
-  No s’ha desenvolupat cap dels registres de participació 
previstos: Registre Municipal d’Entitats, Registre de Grups 
d’Interès, Registre Municipal de Participació Ciutadana.
-  No s’ha desenvolupat l’Oficina d’Atenció Ciutadana, pre-
vista al Reglament.

Sí que hi ha hagut reunions dels Consells preexistents (Es-
ports, Aquelarre, Mobilitat,...) i trobades amb veïns dels 
pobles agregats, però de forma esporàdica i, en cap cas, 
aplicant el Reglament que, sembla, no s’ha mogut de la 
prestatgeria on el van posar un cop aprovat.

Des d’ERC-MES-AM tenim la impressió que dins l’equip de 
govern de la Paeria algú no sabia que existia el Reglament, 
alguns més no l’han llegit i, del tot segur, ningú l’ha aplicat.
És un Reglament que, com ja hem dit, no ens agrada i vo-
lem canviar-lo per avançar cap a una major participació. 
Però si, a més a més, no s’aplica i es continua amb l’actitud 
de governar sense comptar amb l’oposició i, el que és més 
greu, amb la ciutadania, l’equip de govern estarà cada cop 
més sol i la qualitat democràtica de les seves decisions serà 
deficitària.

No és això, paer en cap i paeres i paers de govern, no és això.

GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES-AM

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CERVERA

després de constatar la gran feina i el bon servei que dona 
la nostra biblioteca comarcal, la directora s’ha compromès 
a treballar amb la Paeria per trobar les millors solucions pos-
sibles per a l’equipament actual, sense descartar la possi-
bilitat de fer-ne una de nova en un altre espai de la ciutat, 
sempre que s’hi impliquin altres administracions superiors.
Finalment, també volem posar en valor l’inici dels treballs de 
millora dels camins i vials afectats pel temporal Glòria d’aquest 
mes de gener, al nostre municipi, i per a les quals ja hem de-
manat ajuda a l’Estat, la Generalitat i la Diputació. D’aquesta 
manera, volem recuperar la normalitat i aprofitar per a reforçar 
totes aquestes vies afectades, en previsió que en futurs epi-
sodis d’inclemències meteorològiques puguin resistir millor i 
minimitzar els perjudicis provocats a la població.

Amb aquesta voluntat de servei, i la il·lusió per fer més fàcil 
el dia a dia de totes les nostres veïnes i veïns, seguim Junts 
per Cervera i al peu del canó, treballant pel progrés i el futur 
d’aquesta ciutat que ens apassiona i ens enorgulleix. Per 
acabar, només ens resta donar-vos les gràcies de tot cor 
per la vostra comprensió i la inestimable col·laboració.




