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PAERIA. JULIOL / AGOST

TELÈFONS D’UTILITAT
PAERIA
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 Música
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 reclamacions (8-21 h)
900 10 05 37
Comunicació de lectura (24 h)
901 81 61 01

·HORARIS ·
Paeria de Cervera
Atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Club de Feina
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h (atenció telefònica)
Per a atenció presencial, cal demanar cita prèvia al
telèfon 973 53 35 48
Oficina de gestió del cementiri
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h (atenció telefònica)
Per a atenció presencial, cal demanar cita prèvia al
telèfon 973 53 35 48
Oficina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h
Cal demanar cita prèvia al telèfon 973 53 00 25
Arxiu Comarcal
De l’1 de febrer al 31 de maig
Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 14 h
Dimarts i dijous: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
De l’1 de juny al 30 de setembre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h,
Cal demanar cita prèvia al telèfon 973 53 17 18

Dimarts: de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.30 h
Dimecres: de 9.30 a 13.30 h
Dijous: de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.30 h
Divendres: de 9.30 a 13.30 h
Centre d’Acollida Turística (CAT)
De dimarts a divendres, de 10 a 14 hores
Cap de setmana i festius, de 9 a 14 hores
Centre d’Empreses Innovadores (CEI)
De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores
Museu Comarcal de Cervera
Visita a la Casa Museu Duran i Sanpere
Divendres i dissabtes de 17 a 18 hores.
Aforament limitat, cal reserva prèvia.
Fora d’aquest horari cal consultar la disponibilitat
Visites a l’exposició I’am 93 i exposicions temporals
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns, tancat
Piscina coberta
De dilluns a divendres: de 7 a 22 h
Dissabtes: de 9.30 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges: de 9.30 a 14 h
Piscines d’estiu
Obertes cada dia, fins al 12 de setembre, d’11 a 20 h

Biblioteca comarcal
Dilluns: de 09.30 a 13.30 h

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

ALTRES SERVEIS
Abocador comarcal
Asepeyo
Associació Salut Mental Ondara-Sió
Camp de futbol
CAP		
Càritas
Casal de la Gent Gran
Casal Parroquial
Centre de Recursos Pedagògics
Centre de dia integral Josep Valls
Centre Obert l’Espàtula
Centre Ocupacional l’Espígol
Creu Roja
Consell Comarcal
Contribucions
Correus
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Emergències
Escola d’Adults Joan Comorera
Escola Jaume Balmes
Escola Josep Arques
Escola Les Savines
Estació d’autobusos
Fecsa
Fundació Xavier Paules
Institut Antoni Torroja
Institut La Segarra
Jutjat núm. 1
Jutjat núm. 2
Llar d’infants Arrel
Oficina d’Afers Socials i Famílies
Piscina coberta
Renfe
Servei Educatiu
UNED
Urgències mèdiques

973 29 40 04
973 53 12 00
973 53 25 47
973 53 43 06
973 53 10 48
973 53 21 51
973 53 37 18
973 53 03 13
973 53 29 64
973 53 40 25
973 53 25 47
973 53 40 82
973 53 20 84
973 53 13 00
973 53 04 55
973 53 12 16
973 53 04 23
112
973 53 25 64
973 53 04 93
973 53 07 65
973 53 44 04
973 53 31 84
973 53 44 10
973 53 07 32
973 53 14 50
973 53 05 54
973 03 60 07
973 03 60 00
973 53 12 24
973 53 40 53
973 53 20 36
973 53 08 39
973 53 44 11
973 53 07 89
973 53 25 29

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Del divendres 2 al dijous 8 de juliol

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 9 al dijous 15

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 16 al dijous 22

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 23 al dijous 29

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 30 al dijous 5 d’agost

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 6 al dijous 12

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

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 de setembre

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Els torns de guàrdia canvien els dijous a les 20 hores.

Aquesta publicació es reparteix, de manera gratuïta, a tots els domicilis
de la ciutat Cervera i els pobles de Castellnou, la Cardosa, la Prenyanosa,
Malgrat i Vergós.
Si no l’heu rebut, la podeu demanar a:
comunicacio@cerverapaeria.cat o al telèfon 973 53 00 25.
Edita: Paeria de Cervera / Redacció: Paeria de Cervera / Fotos: Arxiu Paeria i Jordi Prat /
Disseny i Maquetació: Anna Domenjó / Impressió: Minerva-Cervera / Tiratge: 3900 exemplars /
Distribució: Unipost / Dip. Leg.: L-21-1988
Portada: Regidories de l’Equip de Govern Municipal
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JOAN SANTACANA VÉLEZ Paer en cap
Ja estem del tot immersos en l’estiu.
És l’època de l’any en la qual fem més
vida a l’exterior, més vida de carrer.
Fa un any moltes de les activitats festives i culturals que solen augmentar a
l’estiu es van desdibuixar pels efectes
de la pandèmia, quan no es van haver
de suspendre. Tanmateix, amb la Festiuada i alguna iniciativa d’entitats es va
poder tenir una mica de festa i de cultura a les places i carrers. En tot cas,
però, amb limitacions que cercaven la
màxima seguretat sanitària.
Enguany, malgrat que no ha desaparegut la Covid, la situació és més favorable. La vacunació de la població ha
permès un control suficient per permetre més activitat i se’n recupera molta. Però, en tot cas, continuarà tenint
certes cotilles que no faran possible

el desenvolupament acostumat. I, d’altra
banda, l’augment de la variant delta del
virus que té una transmissió més elevada
i està afectant especialment les persones
joves, encara no vacunades, ens posa en
alerta sobre la possibilitat d’haver de replegar-se.
Amb la prudència deguda a l’evolució de
la malaltia, us convido a repassar la Traça,
l’agenda cultural i festiva de Cervera, dels
mesos de juliol i agost, que hem subtitulat
Festiuada com a continuació de l’encetat
l’any passat. S’hi recullen gairebé una cinquantena d’actes de tot tipus. També us
crido a participar en aquelles que cregueu
que s’adapten als vostres gustos, participació que haurà de ser, en tot cas, responsable.
L’esforç dels equips de professionals de
la Paeria i de les persones que, amb una
tenacitat encomiable, treballen des de les

entitats farà possible que l’estiu cerverí sigui més amable, més animat i més segur.
Aprofitem-lo, protegint sempre la salut.
**********
Com podeu observar a la portada, l’Equip
de Govern de la Paeria s’ha ampliat recentment amb la incorporació dels regidors i de la regidora del Grup Municipal de
Junts x Cervera.
Com ja es va explicar el seu dia, el nou
Govern busca assegurar la governança
per als propers dos anys davant la necessària recuperació econòmica i social
que cal endegar un cop superats els efectes de la Covid-19.

sensos interns partint d’un diàleg franc
des de visions diferenciades. D’aquesta manera es pretén evitar bloquejos
per manca de majories i avançar amb
peu ferm cap a l’assoliment d’objectius de ciutat i de país.
Els grups municipals d’ERC-AM, Junts
x Cervera i CUP-Amunt, que formen el
Govern, tenim el compromís de treballar per una Cervera activa, emprenedora, moderna, feminista, oberta i
progressista. Una Cervera de tothom,
dins uns Països Catalans lliures.
Salut !

L’acord obeeix a la voluntat dels tres grups
que el formen de reforçar el seu compromís amb la ciutadania de Cervera. L’amplitud del Govern permetrà treballar con-

· BREUS ·
ACTE REIVINDICATIU EN MOTIU DEL 28J

REACTIVACIÓ DEL TURISME A CERVERA

PLANIFICACIÓ DEL CURS ESCOLAR 2022-2023

La Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+ de la Paeria va organitzar una activitat reivindicativa en motiu del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI, amb l’actuació musical de Vírgina West i les intervencions de les entitats La
Segarrenca (Cervera) i La Cugula (Solsona).
L’activitat, un vermut musical, va tenir lloc dissabte 3 de juliol, al migdia, a la plaça Major.
Ha estat el primer any que la Paeria de Cervera organitza un acte institucional en motiu
del 28J, i va comptar amb la col·laboració del
Consell Comarcal de la Segarra i les entitats
La Segarrenca i La Cugula.
A més d’aquesta activitat la Paeria va publicar,
el mateix dia 28 de juny, un manifest propi que
portava per títol “28J: un Orgull”.

L’àrea d’autocaravanes ha experimentat un
gran increment de turistes a l’estiu, que ajuden a reactivar el sector els mesos de juliol
i agost, sobretot amb l’arribada de turisme
del país.

La Comissió Permanent del Consell Escolar
Municipal es va reunir, dimecres 7 de juliol,
en una trobada a la Paeria de Cervera, en
què es va posar fil a l’agulla per a la planificació escolar del curs 2022-2023, i amb una
mirada cap al 2023-2024.

Les darreres visites teatralitzades a la Universitat han tingut molt bona acollida, amb una
mitjana de 40 persones/visita, dades superiors a les del 2019 i el 2020.
Des de la Regidoria de Turisme també es treballa amb els itineraris guiats per la ciutat,
una oferta amb un format més reduït que porta a la ciutat turisme familiar i de proximitat.

Per a la planificació es van tenir en compte
les hipòtesis elaborades per l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), amb els naixements dels anys 2019, 2020 i 2021; i la zonificació escolar, de la qual es va acordar
estudiar pros i contres per tal d’avaluar quina
és la millor opció per al municipi.
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GOVERN LOCAL

MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PEL PACTE
DE GOVERN 2021-2023 ENTRE ERC, JUNTS I LA CUP
El paer en cap, Joan Santacana, va signar, el divendres 11 de juny, el Decret d’Alcaldia
pel qual aprova el nou cartipàs municipal: membres de la Junta de Govern Local, tinences d’Alcaldia i regidories delegades.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Presidència del paer en cap: Joan Santacana Vélez (ERC-MES-AM).
Ramon Augé Gené (Junts per Cervera).
Mireia Brandon Trepat (CUP-Amunt).
Roser Segura Ribalta (Junts per Cervera).
Ricard Vicente Martínez (ERC-MES-AM).
Les paeres Mercè Carulla Castells i Meritxell Ramon Rius (ERC-MES-AM) i els paers
Xavier Gras Vilaseca (Junts per Cervera) i Jordi Pons Marimon (CUP-Amunt) també
participaran en les reunions de la Junta, que es reuneix cada dimarts.

TINÈNCIES D’ALCALDIA
1a Tinença d’Alcaldia: Ramon Augé Gené.
2a Tinença d’Alcaldia: Mireia Brandon Trepat.
3a Tinença d’Alcaldia: Ricard Vicente Martínez.
4t Tinença d’Alcaldia: Roser Segura Ribalta.

REGIDORIES
Àrea de Règim Intern:
Regidoria de Governació: Joan Santacana Vélez.
Regidoria de Polítiques Digitals, Atenció Ciutadana i Comunicació:
Roser Segura Ribalta.
Regidoria d’Hisenda: Jordi Pons Marimon.
Àrea de Serveis al Territori:
Regidoria de Serveis Municipals: Xavier Gras Vilaseca.
Regidoria d’Urbanisme: Ramon Augé Gené.
Regidoria de Medi Ambient: Mercè Carulla Castells.

Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Cultura i Festes:
Regidoria de Cultura: Mercè Carulla Castells.
Regidoria de Festes i Aquelarre: Mireia Brandon Trepat.
Regidoria de Promoció Econòmica: Ramon Augé Gené.
Regidoria de Turisme: Roser Segura Ribalta.
Àrea de Dinamització Ciutadana:
Regidoria d’Educació: Ricard Vicente Martínez.
Regidoria d’Escola de Música i Conservatori: Ramon Augé Gené.
Regidoria de Joventut i Esports: Meritxell Ramon Rius.
Regidoria de Polítiques Feministes i LGBTI+: Mireia Brandon Trepat.
Regidoria de Ciutadania, Acció Social i Salut: Joan Santacana Vélez.
Àrea de Seguretat Ciutadana:
Regidoria de Mobilitat i Civisme: Jordi Pons Marimon.
Regidoria de Protecció Civil: Xavier Gras Vilaseca.
Regidoria de Seguretat: Ricard Vicente Martínez.
El nou cartipàs preveu relleus en algunes regidories: Serveis Municipals passa de Joan
Santacana a Xavier Gras; Urbanisme, de Meritxell Ramon a Ramon Augé; Medi Ambient, de Meritxell Ramon a Mercè Carulla; Promoció Econòmica, de Mercè Carulla a
Ramon Augé; i Turisme, de Mercè Carulla a Roser Segura.
S’han creat noves regidories, encapçalades per Junts per Cervera: Polítiques Digitals,
Atenció Ciutadana i Comunicació (Roser Segura); Escola de Música i Conservatori (Ramon Augé), i Protecció Civil (Xavier Gras).
La incorporació dels tres regidors de Junts x Cervera a l’Equip de Govern és fruit de
l’acord 2021-2023 entre els grups Municipals ERC-AM, Junts x Cervera i CUP-Amunt.
Seguint el compromís de responsabilitat amb la ciutadania de Cervera, els tres grups
polítics independentistes asseguren la governança per als propers dos anys davant la
necessària recuperació econòmica i social produïda per la pandèmia de la Covid-19.
Es conforma un ampli govern municipal que treballarà a favor de Cervera i de tota la
seva ciutadania.

POLÍTIQUES DIGITALS

LA
PAERIA
DE
CERVERA
APROVA
DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA ELS PRESSUPOSTOS 2021
ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
La Paeria de Cervera i BonÀrea Telecom
han signat un conveni de col·laboració, que
preveu les condicions per a la instal·lació i
el manteniment d’una antena i un armari de
telecomunicacions en un espai del Centre
d’Acollida Turística (CAT) per a la prestació
del servei de telefonia i Internet a la ciutat.
El conveni també preveu que BonÀrea Telecom faci arribar la fibra òptica, de manera
gratuïta, als següents equipaments municipals: Biblioteca Comarcal Josep Finestres,
Paeria de Cervera, Espai Jove, piscina coberta, Museu, Auditori i CAT.
Amb aquesta actuació es va completant el
desplegament de la fibra als equipaments
municipals, per donar un millor servei a
la ciutadania. També s’ha fet arribar a les
empreses del polígon i en breu, al Centre
d’Empreses Innovadores (CEI), que representarà una millora en les comunicacions
de les empreses.
Finalment, la Regidoria de Polítiques Digitals, conjuntament amb la Diputació de Lleida, està estudiant la manera de fer arribar la

fibra als pobles agregats, completant així
una modernització de la infraestructura
per aconseguir millors comunicacions a
tot el municipi.

En el Ple extraordinari del dijous 10 de juny es
va aprovar la proposta dels pressupostos 2021,
amb els vots favorables dels grups municipals
d’ERC (4), Junts (3) i la CUP (2); l’abstenció de
SIF (2), i els vots en contra del PSC (2).

El passat mes de març, el Ple de la Paeria no va
aprovar la proposta de pressupostos presentada per l’Equip de Govern (ERC i CUP), ja que
només va rebre el vot favorable d’aquestes dos
formacions. Ara els tres regidors de Junts per
Cervera també van votar a favor de la proposta de pressupost i, fruit d’un pacte de govern
entre les tres formacions (ERC, Junts i CUP),
s’han incorporat a l’Equip de Govern Municipal.
Pressupost 2021
El pressupost per a l’exercici 2021, que inclou
la Paeria i els seus organismes autònoms (Escola municipal de música - Conservatori i Patronat de les Completes), preveu un import de
10.032.467,86 euros pel que fa a l’estat d’ingressos i 10.031.967,68 euros de despeses.
Destaca l’important increment en el capítol
d’inversions (842.569,64 euros), que al pressupost del 2020 era de 493.394 euros.
Com a inversions importants preveu l’ampliació
del cementiri, l’adequació de la planta baixa del
magatzem de la Farinera, la Casa de les Enti-

tats, una nova fase d’adequació de Sant Domènec com a equipament cultural, la primera
fase del carril-bici, la remodelació de la plaça
Pius XII, la millora del ferm de la carretera de
la Prenyanosa, l’adquisició d’un camió cistella per als Serveis Municipals, obres a la teulada del cementiri de Castellnou d’Oluges,
l’adequació d’espais per al fons del Museu...
També cal destacar l’inici de pressupostos participatius, que destina una aplicació
pressupostària d’inversions (50.000 euros) a
aquest efecte.
El pressupost preveu l’adaptació de les partides de les diferents àrees per fer front a la
crisi sanitària, social i econòmica provocada
per la pandèmia de la Covid-19.
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MOBILITAT
CULTURA I FESTES

LA PAERIA APROVA NOVES REGULACIONS CERVERA PRESENTA
DE L’APARCAMENT A LA ZONA CENTRE I EL NOU CICLE
SOBRE L’ÚS DE PATINETS
“CINEMA A LA BOIRA”
A finals del mes de juliol entrarà
en vigor la nova ordenança reguladora de l’estacionament de
vehicles a la via pública, que facilitarà l’accés a la zona centre de
la ciutat, i la modificació de l’ordenança general de circulació, amb
la finalitat de regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

“

Les Regidories de Cultura i Festes de la Paeria impulsen, juntament
amb la nova associació cultural cerverina Cinema a la Boira, un cicle
estable de sessions cinematogràfiques, que combinaran la projecció
de pel·lícules amb ponències a càrrec de professionals del món de la
cultura.
La primera edició del cicle, que porta per nom “Cinema a la boira”,
presentarà quatre sessions entre els mesos d’agost i desembre, a
l’Auditori Municipal, on s’instal·larà una pantalla de grans dimensions
(7x5 metres) i un so adient.

S’espera que
la nova regulació permeti més
agilitat, facilitat
i freqüència en
l’accés de persones i vehicles al
centre

“

“Cinema a la Boira” començarà el diumenge 1 d’agost, amb la projecció de la pel·lícula “La escopeta nacional”, de Luis G. Berlanga, i
una ponència amb protagonistes pendents de confirmar.

El passat mes de gener, la Paeria de Cervera va aprovar l’extinció del contracte amb l’empresa
concessionària que gestionava
els parquímetres de la ciutat amb
un sistema de màquines expenedores de tiquets de control horari
que havia quedat obsolet.

La Regidoria de Mobilitat també
ha modificat l’ordenança general de circulació del municipi, per
poder regular l’ús dels vehicles
de mobilitat personal (VMP).

Ara la gestió va a càrrec de la
Paeria, i el Ple de la Paeria també
ha revisat la regulació de la zona
blava. La finalitat és facilitar la rotació de vehicles perquè hi hagi
més disponibilitat d’aparcament
al centre. L’aparcament de vehicles serà gratuït i amb un sistema
de limitació horària, 90 minuts
com a màxim, de dilluns a divendres, entre les 9 i les 13 hores i
les 17 i les 20 hores.
S’espera que la nova regulació
permeti més agilitat, facilitat i freqüència en l’accés de persones i

vehicles al centre, i que comporti
una millora per a residents i comerciants.

El VMP és el vehicle d‘una o més
rodes dotat d’una única plaça
i propulsat exclusivament per
motors elèctrics que poden proporcionar-li una velocitat màxima
d’entre 6 i 25 km/h. La persona
que l’utilitza té la consideració
de conductor als efectes de la
normativa de trànsit. L’edat permesa és a partir de 15 anys i és
obligatori utilitzar casc. Han de
circular per la calçada (no per les
voreres). Per les vies amb prioritat
per als vianants poden circular-hi,
sempre adaptant la velocitat del
patinet a la de les persones.

La segona projecció s’escaurà amb la festa de l’Aquelarre i serà una
sessió a la fresca, a la plaça de cal Racó. La pel·lícula no està encara confirmanda, però sí la ponent, que serà l’escriptora, periodista i
activista feminista Bel Olid. La tercera serà a l’octubre, pels volts de
Tots Sants, i la darrera del 2021, al desembre, per Nadal.
La presentació de la iniciativa va tenir lloc divendres 18 de juny, a
l’Auditori Municipal, a càrrec de Joan Santacana, paer en cap de
Cervera, i Alba Bosch, Sergi Moreno i Jordi Boquet, de l’Associació
Cultural Cinema a la Boira.
Segons el paer en cap, Joan Santacana, el “cinema és una mostra
de cultura que a Cervera hi ha de ser”, i celebra que “ara es pugui
recuperar amb la forma del Cineclub, un projecte transversal entre
les Regidories de Cultura i Festes de la Paeria i de la mà de tres cerverins grans professionals del món del cinema”.
Alba Bosch, Sergi Moreno i Jordi Boquet, de l’entitat organitzadora,
han pensat “un projecte atractiu per al públic, que pugui recuperar
l’experiència col·lectiva d’anar al cinema”. Van agrair el suport de la
Paeria de Cervera i de Circuit Urgellenc.
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JULIOL

15 DIJOUS

20 h / XL Festival Internacional de Música de Cervera “Els vents de l’OJC”
Patis de la Universitat
Organitza. Assoc. Amics de la Música
Preu: 10€
Venda entrades: www.catedracervera.cat
Aforament limitat

16 DIVENDRES
Durant tot el dia / Barri del Carme
Veure programació a part		
Organitza. Assoc. Comerciants
del c. Combat
20 h / XL Festival Internacional de
Música de Cervera “Els tresors de la
Música de cambra de corda”
Pati Universitat
Organitza: Ass. Amics de la Musica
Preu: Gratuït socis / 10€ no socis
Venda entrades: www.catedracervera.cat
Aforament limitat

17 DISSABTE
20 h / XL Festival Internacional de
Música de Cervera Judit Neddermann Trio
Patis de la Universitat
Organitza: Assoc. Amics de la Musica
Preu: 15€
Venda entrades: www.catedracervera.cat
Aforament limitat

18 DIUMENGE

			
20 h / XL Festival Internacional
de Música de Cervera.
Recital de violoncel i piano,
Laia Puig i Alba Ventura
Patis de la Universitat
Organitza: Assoc. Amics de la Musica
Preu: 10€
Venda entrades: www.catedracervera.cat
Aforament limitat

24 DISSABTE

			

Durant tot el dia / Festa Major de la
Cardosa
Veure programació a part
Organitza: Assoc. de veïns de la Cardosa
20 h / Concert de Ginestà
Cal Racó de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera
Venda entrades: www.cerverapaeria.cat
Aforament limitat			

25 DIUMENGE
19.30h / Audició de Sardanes
Cobla 11 de setembre
Plaça Santa Anna
Organitza: Paeria de Cervera

29 DIUMENGE
21 h / Visita caracteritzada: “Muralles, bruixots i carrerons, descobreix
tots els racons”

13 DIVENDRES

Plaça Santa Anna
Organitza: Turisme-CAT
Preu: 5€ / menors de 5 anys gratuït
Venda entrades: 973 534 442 /
turisme@cervera.cat

31 DISSABTE

			

20 h / A peu de Museu. Visita Teatralitzades. “La Cervera jueva, amb
Regina de Quercí”
Paeria
Organitza. Museu de Cervera
Preu: 6€ / 4€ preu reduït (de 8 a 16 anys)
/gratuït (menors de 8 anys)
Venda entrades:
reserva@museudecervera.cat
Cal passar a recollir l’entrada prèviament
pel Museu de Cervera

AGOST
03 DIMARTS
22 h / Visita nocturna
a càrrec d’Armand Forcat
Venda entrades: 973 534 442 /
turisme@cervera.cat
Aforament limitat

06 DIVENDRES
Horari comercial /
Botigues al carrer
Davant establiments comercials.
Organitza. Assoc. Comerciants Endavant
Col·labora. Paeria de Cervera

07 DISSABTE
Vespre / Sopar popular a
La Prenyanosa
Organitza. Assoc. de veïns, residents i
propietaris de la Prenyanosa
		
Tot el dia / Festa Major de Vergós
Veure programació a part
Organitza. Assoc. veïns St. Salvador de
Vergós
			
20 h / A PEU DE MUSEU. VISITA
TEATRALITZADA. “La Cervera medieval, amb Margarida, esclava d’en
Menàrguens”
Castell de Cervera
Organitza. Museu de Cervera
Preu: 6€ / 4€ preu reduït (de 8 a 16 anys)
/gratuït (menors de 8 anys)
Venda entrades: reserva@museudecervera.cat

08 DIUMENGE
19.30 h / Audició de sardanes
Cobla Maricel
Plaça Universitat
Organitza: Amics de la Sardana

10 DIMARTS
22 h / Visita nocturna
a càrrec d’Armand Forcat
Venda entrades: 973 534 442 /
turisme@cervera.cat
Aforament limitat

21 h / Espectacle de clown
“Herència”
Companyia La Industrial Teatrera
Circuit Nòmada de Fira Tàrrega
Patis de la Universitat
Organitza: Paeria de Cervera i FiraTàrrega
Venda entrades: www.cerverapaeria.cat
i www.firatarrega.cat/circuit-nomada
Aforament limitat

14 DISSABTE
Durant el cap de setmana /
Festa Major de Malgrat
Veure programació a part
Organitza: Assoc. veïns i propietaris
“Ribera del Sió”

ALTRES ACTIVITATS
8.30 h / Cada dimarts i dijous
Salut i amistat: Cicle
de caminades
Lloc: plaça Joan Salat
Organitza: Paeria de Cervera
Cada dissabte
11 h / Visites guiades a la
Universitat i el nucli antic de
Cervera
Lloc de trobada: plaça Universitat
Preu: 5 euros (menors 8 anys, gratuït)
Organitza: Centre d’Acollida Turística
Reserves: turisme@cerverapaeria.cat
/ 973 53 44 42.

Fins al 5 setembre 2021 / Exposició “Dones: ficcions i realitats”
Museu de Cervera
Organitza: Museu de Cervera i
Xarxa Museus d’Història i
Monuments de Catalunya

Cada dijous de juliol, agost i
setembre / Ganes de Dijous.
Sopars a la fresca
Organitza. Assoc. Comerciants
Endavant
Col·labora. Paeria de Cervera

Del 14 al 19 d’agost /
Festa de Sant Magí
Veure programació a part
Organitza: Associació Amics de Sant
Magí
Col·labora: Paeria de Cervera

21 DISSABTE

Fins al 12 de desembre de 2021 /
“Representació d’una mort anunciada”, d’Ana DMatos 4t Diàleg
amb la Casa Duran
Casa Museu Duran i Sanpere
Organitza: Museu de Cervera
Reserves: reserva@museudecervera.cat. Aforament limitat

				
Durant el cap de setmana /
Festa Major de Castellnou d’Oluges
Veure programació a part
Organitza: Assoc. veïns Castellnou
d’Oluges
20 h / A peu de Museu. Visita teatralitzada. “La Cervera jueva, amb
Regina de Quercí”
Paeria
Organitza: Museu de Cervera
Preu: 6€ / 4€ preu reduït (de 8 a 16 anys)
/gratuït (menors de 8 anys)
Venda entrades: reserva@museudecervera.cat
Cal passar a recollir l’entrada prèviament
pel Museu de Cervera

22 DIUMENGE
Audició de Sardanes Cobla Tàrrega
Plaça Major
Organitza. Paeria de Cervera
Col·labora. Amics de la Sardana

24 DIMARTS

FESTES

LES ENTITATS LOCALS
HAN DECIDIT EL FORMAT
DE L’AQUELARRE 2021
La Regidoria de Festes de la
Paeria i les entitats locals implicades en l’organització de
l’Aquelarre han consensuat el
model de la festa d’enguany,
que concentrarà les activitats
en un únic espai, la plaça de
cal Racó, el darrer cap de setmana d’agost.

Racó, amb aforament limitat i
reserva prèvia.

El Consell Assessor de l’Aquelarre s’ha anat reunint de manera
periòdica els darrers mesos i ha
valorat diferents propostes.

La regidora de Festes, Mireia
Brandon, destaca que “el format
de la festa i la programació s’ha
consensuat sempre amb les entitats”. D’altra banda, Mireia Brandon lamenta “la falta de suport,
de concreció i d’assessorament
de la Generalitat per a l’organització de les festes populars que
fem des dels pobles”.

		

20.30h / Visita caracteritzada: “Muralles, bruixots i carrerons, descobreix tots els racons”
Plaça Santa Anna
Organitza. Turisme-CAT
Preu: 5€ / menors de 5 anys gratuït
Venda entrades: 973 534 442 /
turisme@cervera.cat
Dimarts Aquelarre
Patis de la Universitat
Restauració dels establiments comercials
associats
Organitza: Assoc. Comerciants Endavant
Col·labora: Paeria de Cervera

25 DIMECRES
19 h / Inauguració exposició
“Manos de bruja”, d’Ana DMatos
Sant Domènec i Museu de Cervera
Organtiza: Paeria de Cervera i
Museu de Cervera		

27 DIVENDRES

		

Del 27 al 29 / Aquelarre
Veure programació a part
Organitza: Paeria de Cervera

La proposta que s’ha decidit
preveu activitats festives, espectacles i concerts, el divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 d’agost, a la plaça de cal

La intenció és que l’Aquelarre
es pugui desenvolupar amb les
màximes garanties sanitàries i
d’acord amb les restriccions establertes pel Procicat. El programa d’actes es farà públic en breu.

07

PAERIA. JULIOL / AGOST
CULTURA

CULTURA

LA CULTURA POPULAR TORNA
ALS CARRERS A CERVERA
Els elements de cultura popular i tradicional de Cervera van tornar a sortir al carrer,
després de més d’un any, per la Festa de
la Colla del Ball de Diables de Cervera i la
festivitat de Corpus.
Les dos festes es van celebrar amb totes
les mesures de prevenció de la Covid-19,
reserva prèvia i limitacions d’aforament, en
un únic espai, la plaça de cal Racó, que es
va omplir amb 350 persones.
Els Diables de Cervera Carranquers van
celebrar la Festa de la Colla, el dissabte 5
de juny: amb el Ball de diables, el Ball de

07

TRIPLE RECONEIXEMENT AL
TALENT MUSICAL CERVERÍ
Tres projectes musicals cerverins han
obtingut un dels Premis Josep Anselm
Clavé del cant coral català 2020, que es
van lliurar el passat 22 de maig al castell
de Montesquiu (Osona):

diables infantil, els balls de la Tarasca i Lo
Carranco Bilandó i el Ball Parlat.
El seguici festiu de Cervera va poder sortir
per la Festa de Corpus, el diumenge 6 de
juny.
Hi van participar el timbaler, els Bombollers i el Cérvol Tibau, el Ball de Gitanes,
la Colla Sardanista Jovencells, els Geganters, la Tarasca, el Ball d’Espases, l’Àliga i
Lo Carranco Bilandó.
No es va fer la tradicional cercavila dels
elements festius, però sí que van poder fer
els seus lluïments davant del públic en una
actuació estàtica a cal Racó.

La cantata “L’espill encantat”. Premi del
públic a la millor producció espectacle
en directe. Van recollir el guardó Jordi
Castellà, composició; Montse Pont,
guió; i Xavi Hidalgo, producció; de la
mà del paer en cap de Cervera, Joan
Santacana, que fou convidat a la gala.
La cantata “La corona de coloms”. Premi
del jurat a la millor composició. Van recollir el premi Jordi Castellà, música; Narcís
Turull, lletra; i Carles Sala, en representació de la Coral infantil Nova Cervera.

La cançó “Tot anirà bé”. Premi del jurat al
millor espectacle producció en vídeo. Guardó recollit per Marc Castellà, producció; i
Estefania Balcells, directora del Conservatori de Cervera.
Aquests prestigiosos premis són un reconeixement a la tasca musical de Cervera.

· LES ENTITATS PARLEN ·
ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA SEGARRA
QUÈ PASSA AMB L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DIRECTA A LA COMARCA?
Hi ha una preocupació important. Les
perifèries sempre tenim les de perdre. En
l’assistència sanitària directa i propera, a
Cervera i a la Segarra, sembla que no solament no avancem sinó que tenim el perill
d’anar de reculada.
Un cas paradigmàtic, i que ens ha de preocupar, i molt, és com no avancem en sa-

lut mental, tot i que la pandèmia en molts
casos ha deixat tocades a un nombre important de persones de totes les edats.
Això és especialment greu pel que fa a
l’assistència directa a la infància i la joventut. Fa un temps que observem una pèrdua alarmant d’atenció directa i, sobretot,
una minva alarmant de psiquiatria i psicologia al CAP.

A veure qui atura aquest despropòsit dels
qui gestionen pensant que, per nosaltres,
la distància i la no presencialitat no han
de ser cap problema.

Les entitats i associacions del municipi disposareu d’espai en aquesta
pàgina, on podreu publicar informació
d’activitats o escrits d’opinió.
Per fer-ho podeu enviar els vostres
escrits a comunicacio@cerverapaeria.
cat, abans del dia 20 del mes anterior
a la publicació. Gràcies.

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·
JUNTS PER CERVERA
JUNTS PER CERVERA ENTRA AL GOVERN DE LA PAERIA DE CERVERA 2021-2023
Vista la situació de bloqueig en el Consistori de Cervera, els grups municipals d’ERCAM, Junts per Cervera i CUP Amunt hem
arribat a un acord per assegurar la governança de la Paeria de Cervera. La situació
política actual del Consistori podia perjudicar el desenvolupament normal de la
institució i, molt especialment, el municipi
i la necessària recuperació econòmica i
social de la crisi produïda per la pandèmia
de la Covid-19. Aquest acord va incloure l’aprovació del pressupost de la Paeria
per a l’actual anualitat 2021, a partir de la
base de la proposta presentada al Ple del

març passat s’han introduït modificacions
consensuades entre les tres formacions
polítiques. L’acord també preveu l’entrada
al govern municipal dels regidors del grup
de Junts, que conjuntament als d’ERC i
CUP, conformem un ampli govern municipal per afrontar les necessitats del municipi
durant aquests dos propers anys. Des de
Junts per Cervera ens comprometem, com
sempre, a treballar pel municipi. La nostra
vocació de servei a la ciutadania ens va
dur a presentar-nos a les eleccions municipals del 2019, la mateixa vocació ens va
dur a assumir el posterior pacte de govern

i l’honor de representar al municipi pel nostre cap de llista Ramon Augé com a paer
en cap. La mateixa vocació ens ha dut a
realitzar una oposició responsable, fugint
d’actituds negatives, després de la incomprensible fugida dels regidors del grup del
SIF de l’equip de govern just a l’iniciar-se la
pandèmia. Des del primer moment que la
COVID va arribar a la nostra realitat Junts
per Cervera va apostar per conformar un
ampli govern municipal amb la incorporació
del màxim nombre de grups municipals per
fer front a aquest gran repte. Les mateixes
ganes de treballar pel municipi ens porten

a entrar al Govern amb aquest corresponent pacte, assumint la 1a i la 4a tinències
d’alcaldia. Junts per Cervera, al costat de
tot l’Equip de Govern, ens posem a disposició de la ciutadania del municipi per a tots
els assumptes que es puguin treballar des
del municipi i com a pont des de les altres
administracions. Reiterem aquesta disposició des de les nostres responsabilitats dins
de l’Equip de Govern, amb les Regidories
d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Escola de Música i Conservatori, Polítiques Digitals, Atenció Ciutadana i Comunicació, Turisme, Serveis Municipals i Protecció Civil.

Aquesta publicació ofereix un espai a totes les formacions polítiques representades al Consistori on poden publicar un article d’opinió.
La revista no ha de compartir necessàriament el contingut d’aquests escrits. D’altra banda, cada una de les formacions polítiques és lliure de respondre a l’oferiment.

