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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 13 h.
A partir del dilluns 17 de maig:
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

Biblioteca comarcal
Dilluns: de 15.30 a 19.30 h
Dimarts: de 9.30 a 13.30 h
Dimecres: de 15.30 a 19.30 h
Dijous: 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

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 30 d’abril al dijous 6 de maig

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 7 al dijous 13

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 14 al dijous 20

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 21 al dijous 27

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 28 al dijous 3 de juny

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 4 al dijous 10

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 11 al dijous 17

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 18 al dijous 24

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 25 al dijous 1 de juliol:

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

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: Visita a les obres del convent de Sant Domènec.
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JOAN SANTACANA VÉLEZ Paer en cap
Darrerament s’ha utilitzat sovint la paraula represa.
No tant com un fet sinó, més aviat,
com un desig.
No descobreixo res si dic que, en el
darrer any, s’ha modificat la nostra manera de viure. Ens hem adaptat a altres
formes de relació familiar, social i laboral. Hem redescobert casa nostra, on
hi passem més temps que mai. Hem
canviat horaris. No viatgem gaire. La
llista és llarga i es resumeix en: ho fem
gairebé tot diferent.
Sabem que la situació és temporal i
que, tard o d’hora, tornarem a fer-ho
com abans, en tenim ganes. Esperem
amb delit la represa.
Però sabem, també, que la represa no
suposarà tornar exactament a la situació anterior. En aquest parèntesi vital
del darrer any hem après coses que,
de ben segur, utilitzarem, com poden
ser formes de contactar individualment
i col·lectivament a distància usant mitjans electrònics o, tant de bo sigui així,

més profilaxi comunitària per prevenir la
transmissió de malalties. Resta demostrat
que les proteccions utilitzades durant la
pandèmia també han estat eficaces en la
transmissió d’altres infeccions més habituals, aquest hivern no hi ha hagut tants
constipats ni tantes grips com altres anys,
per exemple.
Tindrem la represa que ens permetrà recuperar sensacions vitals i emocionals, però
la lliçó apresa farà que ho fem de manera
no exactament igual. L’evolució serà bona.
És ara, que s’obre una nova època
post-pandèmia, que fem una altra represa: la de la revista Paeria.
El darrer número va sortir l’estiu passat, tot
just encetat un nou govern a la Paeria, en
un dels moments més àlgids de l’epidèmia. Ha estat aturada la seva publicació
per un període, segurament massa llarg,
de vuit mesos, mentre es repensava la
seva funcionalitat.
La comunicació és un aspecte de les relacions entre persones i/o entre aquestes i
les institucions que esdevé fonamental per

transmetre notícies i opinions i generar,
amb aquesta base, debat.

històric de recull d’esdeveniments i
activitat.

La notícia té un component d’immediatesa que fa poc idònia la publicació escrita
en paper que es distribueix amb determinada periodicitat. El vehicle fonamental de
transmissió ha de ser un altre més àgil.
Els avenços tecnològics ens han ofert una
gran possibilitat de fer-ho i, d’altra banda,
a un cost baix. Així s’han potenciat els mitjans telemàtics: la pàgina web de la Paeria per les notícies amb més exposició de
contingut i les xarxes socials per anuncis
més concisos. Hem apostat per la seva
potenciació.

Una altra cosa que hem après, de fet
ja la sabíem però s’ha fet més palesa
amb la pandèmia, és la necessitat de
gestionar eficientment els recursos o,
com diria la gent gran sàvia, d’estalviar. Així, es canvia la periodicitat i la
revista és bimensual; es modifiquen el
format, que serà tipus diari, i el tipus
de paper i d’impressió. Això ens permet reduir despesa en aquest àmbit,
reducció que no ha d’anar en detriment de la qualitat dels continguts.

L’opinió té una altra dimensió. La seva
atemporalitat permet treballar millor la seva
distribució i converteix el paper escrit com a
mitjà més permanent de plasmació d’idees
i de la seva compartició per generar debat.
Aquest és el sentit que volem donar a la
revista Paeria en la seva represa: ser un
fòrum d’opinió que generi debat. Sense
perdre de vista una dimensió, més secundària però, de resum de les notícies ja distribuïdes per les xarxes i que tingui el valor

Reprenem revista. Volem que tingui el
sentit que va motivar la Paeria de Cervera a crear-la fa uns anys i que era
el de mantenir contacte amb la ciutadania, informar de l’activitat municipal i
manifestar opinió.
Però ho volem fer adaptant-la a una nova
realitat, sense perdre l’esperit inicial.
Us convido a llegir-la i rellegir-la i desitjo que sigui del vostre grat.
Salut!

· BREUS ·
TALLERS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU

SETMANA CULTURAL DE SANT JORDI

COMUNICAT SOBRE LA IMPLANTACIÓ
D’ENERGIES RENOVABLES

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Cervera
ha entrat a formar part dels Plans de Millora
de Necessitats educatives del Departament
d’Educació aquest curs 2020-21.

La festa de Sant Jordi va tornar amb èxit a
Cervera. El carrer Guinedilda fou el centre
neuràlgic de la diada, amb les parades de llibres i flors, i una presència constant de gent,
respectant les mesures sanitàries.

“El Govern de la Paeria de Cervera manifestem que volem una implantació harmònica
i amb distribució equitativa en el territori de
les energies renovables.

Entre les mesures que el PEE ha impulsat
gràcies al finançament de la Generalitat hi
ha els tallers d’estudi assistit i suport escolar
diversificat, una acció orientada a acompanyar infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, per generar condicions
d’igualtat d’oportunitats en el procés escolar
i els resultats acadèmics.

La Regidoria de Cultura va organitzar una
setmana d’activitats, del 17 al 25 d’abril, que
va incloure presentacions de llibres, representacions teatrals, iniciatives per fomentar
la lectura, audicions musicals, una visita teatralitzada, la Revetlla de la biblioteca...

No volem concentracions especulatives en
comarques rurals. Els molins i les plaques han
de ser, en tot cas, respectuoses amb el medi
ambient i el paisatge, i tenir en compte la voluntat de la població i de les seves entitats locals. Sense consens no hi ha lloc a interessos
econòmics dels oligopolis energètics.
Exigim una moratòria de la normativa actual
i la paralització de projectes faraònics com
els que s’estan projectant als municipis de
la Segarra.
Renovables sí, sens dubte, però negoci en
contra del territori, mai.”
Cervera, 15 de març de 2021.
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INVERSIÓ PER A LA MILLORA
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

CULTURA

ÈXIT ABSOLUT DE L’11A
EDICIÓ DEL FESTIVAL DE
PASQUA DE CERVERA
Després de l’impàs de l’any
2020, en el qual la 10a edició
del Festival de Pasqua es va
haver de fer via streaming a
causa de la pandèmia, enguany
s’ha pogut tornar al format presencial i el públic ha respost de
manera molt positiva.
El Festival de Pasqua, que va
tenir lloc del 27 de març al 4
d’abril, va programar 11 produccions musicals concretades en
15 concerts repartits en 6 dies
i en espais diferents de la ciutat com l’emblemàtic Paranimf,
l’Auditori Municipal, l’església de
Sant Domènec i la Paeria.

La Paeria de Cervera ha aprovat
el projecte de millora de l’eficiència energètica del complex esportiu de la ciutat, que està compost
per l’edifici de la piscina coberta
i gimnàs, el pavelló polivalent, les
piscines d’estiu i la previsió per al
nou pavelló poliesportiu.
Les actuacions de millora consistiran en:
- Una nova instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària
(ACS) centralitzada, que se situarà a l’edifici de la piscina coberta, i que consistirà en una

unitat aerotèrmica de 43 kW destinada a donar servei als vestidors de la piscina coberta, als del
pavelló polivalent i previsió per als
del nou pavelló.

ros, que es finançaran a través
d’una subvenció de la Diputació de Lleida de 206.000 euros
i la resta amb fons propis de la
Paeria de Cervera.

- Una instal·lació solar fotovoltaica de 80 kW, col·locada aprofitant la superfície de la coberta
de la piscina coberta, que estarà
destinada a complementar el
consum elèctric de la unitat aerotèrmica i la resta de consums de
l’edifici de la piscina coberta.

El sistema es va plantejar inicialment per proveir amb energies renovables el futur pavelló
poliesportiu. La proposta inicial s’ha replantejat per millorar l’eficiència i estalviar en les
instal·lacions esportives ja existents (pavelló polivalent i piscines), tot i que també manté la
previsió per dotar el nou pavelló
poliesportiu.

Aquestes actuacions representaran una inversió de 228.690 eu-

Tant els concerts de matins,
com la resta d’activitat paral·leles, van registrar una molt alta
ocupació de l’espai disponible i
adaptat a la normativa sanitària.
Els concerts de vespre, amb un
aforament superior, van exhaurir les entrades en quatre de les
cinc sessions programades, assolint un èxit absolut de públic.
El Festival ha estrenat director
artístic, el violista i musicòleg
Jordi Armengol, el projecte del
qual es va escollir per concurs

“

Es van
programar 11
produccions
musicals
concretades
en 15 concerts
repartits en
6 dies i en espais diferents
de la ciutat

“
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públic per a dues edicions. Ha
mantingut les arrels que conformen la identitat del certamen i
a la vegada l’ha obert a noves
propostes multidisciplinàries i
altres gèneres musicals.
Ha commemorat dos aniversaris: el 125è del naixement de
Robert Gerhard i el 50è de la

CIVISME

APOSTA PER FOMENTAR EL CIVISME I
LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
La Regidoria de Mobilitat i Civisme treballa per aconseguir una
bona convivència ciutadana fomentant les actituds cíviques.
Ha portat a terme una campanya per incentivar que propietaris
d’animals de companyia implantin microxips identificatius a
les seves mascotes i les donin
d’alta al cens. Va comptar amb
la col·laboració de la Protectora
d’animals de Cervera i dels dos
centres veterinaris de la ciutat.
El regidor de Civisme, Jordi Pons,
valora molt positivament la campanya, durant la qual agents de
civisme han informat la ciutadania i la resposta dels propietaris
ha estat molt bona.
Segons la normativa actual és
obligatori que tots els animals
de companyia (gossos, gats i fures) estiguin registrats al cens de

l’Ajuntament. Prèviament a la inscripció, els animals han d’haver
estat identificats amb microxip
per un veterinari.
Per aquest motiu continuem demanant que tots els propietaris
realitzin aquest tràmit.
La Generalitat té el Registre general d’animals de companyia (ANICOM), on tots els ajuntaments
incorporen els seus censos.
D’aquesta manera es poden fer
cerques d’animals perduts, independentment d’on estiguin censats, i retornar-los als propietaris.
La Regidoria de Civisme participa, des de l’octubre, en una
campanya impulsada per Gestió
de Residus del Consell Comarcal
de la Segarra per reduir i millorar
la recollida de les escombraries.
Consisteix a avaluar, controlar i

informar de les males pràctiques,
amb la finalitat de millorar el nivell
de reciclatge.
S’està realitzant un seguiment en
diferents zones i la valoració és
molt positiva. Es reforça als llocs
on les incidències són més elevades i on no es respecta el funcionament (horaris, tipus de residus,
espais...). En aquests casos s’intenta sensibilitzar la població dels
avantatges del reciclatge.
Cervera disposa de dos agents
cívics, que fan tasques d’informació, sensibilització i promoció
d’actituds cíviques. També treballen per a la prevenció de la Covid-19. En aquest sentit, fan visites
a establiments comercials, bars,
restaurants, el mercat setmanal...
on assessoren sobre la normativa
i les restriccions vigents.

mort de Joan Manén, dos dels
músics catalans més universals.
Els protagonistes musicals han
estat l’Orquestra Julià Carbonell, el Quartet Casals, Edmon
Colomer, Daniel Blanch, Jordi
Castellà, Anna Puig... i el Cor de
cambra del Palau de la Música
Catalana, dirigit per Xavier Puig,
fundador del Festival.
El Festival de Pasqua, que està
organitzat per la Paeria de Cer-

vera, és un punt de trobada per
al sector i un aparador de la música clàssica que es fa a Catalunya. Té la consideració de Festival estratègic pel Departament
de Cultura de la Generalitat.
La regidora de Cultura, Mercè
Carulla, “agraeix la resposta totalment positiva del públic envers
la programació, tot i les limitacions d’aforament i les mesures
preventives de la Covid-19”.
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UN PAS MÉS EN LA REHABILITACIÓ DEL CONVENT
DE SANT DOMÈNEC COM A ESPAI CULTURAL
Els espais interiors de les capelles de Sant Tomàs i del Roser, a
l’església de Sant Domènec de
Cervera, es condicionen per acollir usos culturals.
Els treballs els executa l’empresa
local Construccions Codina Vall,
d’acord amb el projecte “Rehabilitació de l’església de Sant Domènec – Eix Barroc per a centre cultural (2a fase)”, de l’arquitecte Antoni
Martí i l’aparellador Cesc Rosell.
Les obres, que tenen un cost de
90.424 euros, estan subvencionades pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya en
la línia per a la conservació d’immobles de notable valor cultural.
El projecte dona continuïtat a les
obres realitzades en la primera
fase, que van consistir bàsicament en la consolidació estructural i la substitució de la coberta
de l’església.

En aquesta segona fase les obres
consisteixen en la progressiva rehabilitació funcional dels espais
interiors de les capelles de Sant
Tomàs i del Roser, tant d’acabats
com de previsió de pas d’instal·lacions, amb la finalitat de dotar
l’edifici de tots els requeriments
per acollir activitats culturals. També està previst col·locar vidrieres
a l’interior de les capelles per no
perdre la percepció de l’eix barroc.
Segons la regidora de Cultura,
Mercè Carulla, aquesta actuació,
afegida al projecte subvencionat
per l’1,5% Cultural que s’impulsarà en breu, “permetrà acabar la
rehabilitació completa de l’edifici
i que pugui acollir tot tipus esdeveniments culturals”.
El projecte de l’1,5% Cultural preveu una inversió de 404.297 euros
per a la instal·lació de serveis i les
infraestructures d’aigua, electricitat, calefacció i aire condicionat.

L’aportació del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana
serà d’un 59% del pressupost.
En aquest sentit, el subdelegat
del Govern de l’Estat a Lleida,
José Crespín, va visitar Sant Domènec el passat 24 de març. En
la seva visita oficial a Cervera,
es va reunir amb el paer en cap,
Joan Santacana, i la 1a tinenta
d’alcaldia, Mireia Brandon, que li
van presentar altres projectes de
ciutat que podrien rebre suport
econòmic de l’Estat.
Convent de Sant Domènec
Sant Domènec (s. XIV-XV) és l’església gòtica de l’antic convent
dels dominics, orde mendicant
dit dels predicadors. A banda i
banda de l’absis es van edificar,
el segle XVIII, les capelles del Roser (del gremi de drapers i paraires) i la de Sant Tomàs.

L’església es va recuperar l’any
2011, amb unes obres per solucionar els problemes bàsics
d’estabilitat i seguretat de l’edifici, que es trobava en un estat de

degradació i runa important, després de gairebé cinquanta anys
en desús absolut. La reconstrucció de l’edifici va representar una
inversió de més d’1 milió d’euros.

POLÍTIQUES FEMINISTES

LA PAERIA PROMOU CAMPANYES PER INTEGRAR LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE I LA DEFENSA DELS DRETS
DE LES DONES I DEL COL·LECTIU LGTBI+
La Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+ de la Paeria té
entre els seus objectius el d’incorporar la perspectiva de gènere i treballar en la visibilització
i sensiblització en defensa de la
diversitat de gènere, sexual i familiar, dels drets de les dones i
del col·lectiu LGTBI, i, com a institució, ser un actiu important en
la lluita feminista.
El passat 8 de març, Dia de les
dones treballadores, va impulsar
el manifest “Mai més silenciades, les dones alcem la veu”,
que fou llegit per les regidores
Mireia Brandon, Meritxell Ramon
i Roser Segura, en un acte conjunt del Consistori Municipal. El
manifest plasma el compromís
de la Paeria de Cervera amb la
reivindicació del reconeixement
del treball domèstic i de cures, la
incorporació de la perspectiva de
gènere a les polítiques públiques i
que les dones no paguin aquesta
crisi amb més precarietat.
En col·laboració amb l’Espai Jove
el Racó, es va impulsar la campanya #MaiMésSilenciades,

per donar veu a dones que treballen en sectors en què predominen homes.
Va consistir en publicacions a
les xarxes socials de la Paeria, i
repartiment de díptics per Cervera, per donar a conèixer l’experiència i la visió de diferents dones que treballen en feines que
es consideren masculinitzades:
Virgínia Borràs, tècnica de so,
discjòquei i productora musical;
Sofia Ba, estudiant d’enginyeria
de sistemes de telecomunicació
a la UPC-EETAC; Maria Capell
Pera, fustera i treballadora de les

arts escèniques; Ann Amin, estudiant d’enginyeria aeroespacial a
la UPC; i Isabel Rodríguez, taxista
i conductora d’autobús.
Les entrevistes completes es van publicar a la revista Segarra del març.
L’Institut Català de les Dones
promou la campanya “Ballem
lliures i sense por”, amb l’objectiu d’avançar en la igualtat efectiva de gènere a tots els nivells
del sector de la música. Ha creat
la llista de reproducció a Spotify
#BallemLliuresISensePor, amb la
qual tothom pot col·laborar pro-

posant cançons a través de les
xarxes socials.
Des de la Regidoria de Regidoria
de Polítiques Feministes i LGTBIQ+ s’ha afegit el tema “Com
els Ocells”, de Mabel Flores, una
proposta fresca, optimista i reivindicativa. Un cant a la resistència i a la sororitat!
Cervera va acollir una activitat del
projecte “Conseqüències del
consum de prostitució”, una iniciativa que pretén obrir un debat
en la societat sobre la prostitució
i sensibilitzar, especialment els
més joves, sobre les conseqüències que té el seu consum, tant
per a les dones com per a la societat en general.
L’acte va ser presentat per la regidora de Polítiques Feministes
i LGTBI, Mireia Brandon que va
destacar que “parlar de pornografia també és parlar d’agressions i abusos sexuals, de violacions, de proxenetisme i de
pederàstia, i que la pornografia
crea un model de relacions sexuals basat en la submissió de la

dona, per això és clau l’educació
afectivosexual.”
L’escriptora, directora i productora de documentals Mabel Lozano
va conduir la conferència col·loqui “Els lligams entre pornografia
i prostitució i els seus perills”, en
què va denunciar l’explotació sexual de les dones en el consum
de pornografia i la prostitució.
L’activitat, que va tenir lloc a l’Auditori el dissabte 17 d’abril, va
donar inici a la setmana cultural
de Sant Jordi a Cervera.
Entre els propers projectes cal
destacar que aquest any està
previst celebrar, el 28 de juny, el
Dia de l’orgull LGTBI.
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MAIG
09 DIUMENGE
19 h / Cicle de teatre Apassiona’t
“Cobertura”
Gran Teatre de la Passió
Organitza: Paeria de Cervera
Venda entrades: www.cerverapaeria.cat

14 DIVENDRES

19 h / Inauguració de l’exposició
“Dones: ficcions i realitats”
Museu de Cervera
Organitza: Museu de Cervera i XMHMC
Entrada lliure. Aforament limitat

15 DISSABTE
Del 15 al 18 de maig / Dia Internacional dels Museus i la Nit dels
Museus
Vegeu programa específic
Organitza: Museu de Cervera
Reserves: reserva@museudecervera.cat
Aforament limitat
11 h / Diada de Sant Isidre.
Desfilada de tractors
Pel centre de la ciutat
Organitza: Paeria de Cervera

16 DIUMENGE
19 h / Cicle de teatre Apassiona’t:
“Sopar amb batalla”
Gran Teatre de la Passió
Organitza: Paeria de Cervera
Venda entrades: www.cerverapaeria.cat

21 DIVENDRES
Tot el dia / Maria Canals
porta cua,...a Cervera
Pl. Sindicat i Pl. Major
Organitza: Paeria de Cervera

Fins al 5 de setembre / Exposició
“Dones: ficcions i realitats”
Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera i
XMHMC
Horari del museu
Entrada lliure. Aforament limitat

22 DISSABTE
12 h / Concert vermut
amb Eduard Gener
Auditori Municipal
Organitza: Paeria de Cervera
Reserves: www.cerverapaeria.cat
Aforament limitat

29 DISSABTE
12.30h / Misteri Folk
Balcó de Sant Domènec
Organitza: Agrupació Seny Major
Reserva prèvia
(veure programació a part)
Aforament limitat
18 h / Cloenda curs
de la Coral Infantil
Diferents places de la ciutat
Organitza: Coral infantil Nova Cervera

30 DIUMENGE
17.30h / Espectacle familiar Reggae
xics: Quadern de Bitàcora
Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la Passió
Venda entrades: www.granteatrecervera.cat
19 h / XLII Cicle Concerts de Primavera. Recital de Kai Gleusteen i
Catherine Odreonneau
Auditori Municipal
Organitza. Ass. Amics de la Musica

JUNY
01 DIMARTS

Durant tot el mes / Campanya
Xarxa Barris
Organitza: Paeria i Xarxa barris antics
Associació de Comerciants EndavantAssociació de comerciants i professionals del nucli antic

De 10 a 12 h / Dimarts Feiners.
Formació “La resistència al canvi:
del ‘no puc’ al ‘ho estic fent’”
Centre d’Empreses Innovadores
Organitza: CEI Cervera i GlobaLleida

04 DIVENDRES

18 h / Mostra de teatre de final
de curs de la Caserna.
Grup Putxinel·lis i Arlequins.
Sala Polivalent del Teatre de la Passió
Organitza: Escola de Teatre
“la Caserna”
20 h / Mostra de teatre de final
de curs de la Caserna.
Grup d’adults Tartaglies.
Sala Polivalent del Teatre de la Passió
Organitza: Escola de Teatre
“la Caserna”
Del 4 al 5 de maig / Festa de la Colla
Vegeu programació a part
Organitza: Ball de Diables de
Cervera Carranquers

06 DIUMENGE

18 h / Mostra de teatre de final
de curs de la Caserna. Grups
Gioppins, Travelins i Brighelles
Sala Polivalent del Teatre de la Passió
Organitza: Escola de Teatre Caserna
19 h / XLII CICLE Concerts de
Primavera: Quintet 4+1
Paranimf de la Universitat
Organitza: Ass. Amics de la Musica
19.15 h / Lluïments de la
Festivitat de Corpus
Plaça de Cal Racó
Organitza: Agrupació Seny Major

08 DIMARTS

De 10 a 12 h / Dimarts Feiners.
Formació “Com estar motivat i aconseguir els teus objectius personals i
professionals”
Consell Comarcal de la Segarra
Organitza: CEI Cervera i GlobaLleida

20 DIUMENGE

12 DISSABTE

18.30 h / Festival Espurnes Barroques. Concert “Una lliçó de música a
l’Antiga Biblioteca”
Antiga Biblioteca Universitat
Organitza: Paeria de Cervera
Reserves: www.espurnesbarroques.cat

13 DIUMENGE

18 h / Cloenda del curs de l’Escola
de Teatre la Caserna. Grup mitjans i
joves Auditori Municipal
Organitza: Escola de Teatre Caserna

23 DIMECRES
19 h / Revetlla de Sant Joan
Encesa de la Flama i lectura del
manifest
Plaça Major
Organitza: Paeria de Cervera

25 DIVENDRES

16 DIMECRES

19 h / Conferència: “Dues dones i
una lluita. Simone de Beauvoir i
Hermínia Grau i Aymà”, a càrrec
de Laia de Ahumada
Casa Museu Duran i Sanpere
Aforament limitat
Organitza. Museu de Cervera
Reserves:
reserva@museudecervera.cat

17 DIJOUS

19 h / Inauguració del 4t Diàleg
amb la Casa Duran. “Representació
d’una mort anunciada” a càrrec de
Ana DMatos
Casa Museu Duran i Sanpere
Aforament limitat
Organitza. Museu de Cervera
Reserves:
reserva@museudecervera.cat

18 DIVENDRES

18 h / Concerts de fi de curs del
Conservatori de Cervera. Banda
grups d’acordions i percussions, i
conjunts corals
Església de Sant Domènec
Organitza: Conservatori de música

19 DISSABTE

19 h / Mostra de teatre de final
de curs de la Caserna.
Grup de joves plus Pierrots
Sala Polivalent del Teatre de la Passió
Organitza: Escola de Teatre Caserna

18 h / Concerts: Fi de Curs del Conservatori de Cervera. Concert de les
Orquestres i grups de guitarres
Església de Sant Domènec
Organitza: Conservatori de música

20 h / Shopping Night
-nit del comerçOrganitza: Associació comerciants
Endavant i Paeria

27 DIVENDRES

12 h / Visita teatralitzada
“Temps d’Universitat”
Universitat de Cervera
Organitza: Turisme-CAT
Reserves: 973 534 442 /
turisme@cervera.cat

ALTRES ACTIVITATS
8.30 h / Cada dimarts i dijous
Salut i amistat: Cicle
de caminades
Lloc: plaça Joan Salat
Organitza: Paeria de Cervera
19.30 h / Cada dimecres
Camina i fes salut:
Cicle de caminades
Lloc: plaça Santa Anna
Organitza: Centre Excursionista
de la Segarra
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.

CULTURA

“LA TRAÇA”, RECULL D’ACTIVITATS
CULTURALS I FESTIVES A CERVERA
L’Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Cultura i Festes ha treballat en un
calendari anual que pretén recollir totes
les activitats culturals i festives de Cervera, que es publicarà en una agenda bimensual, que porta per nom “La
Traça”, a partir d’aquest mes de maig.

Segons la regidora de Festes, Mireia Brandon, “no volíem titular-la amb el típic nom
d’agenda cultural, tal com s’anomena a
molts llocs, sinó que volíem donar-li personalitat i ànima. D’aquí ve que l’haguem
batejat com a La Traça, activitats culturals
i festives a Cervera”.

“La Traça” es crea amb la mateixa
essència per la qual va néixer la Festiuada: programar activitats pels carrers de
Cervera per generar activitats culturals i
festives, tan necessàries sempre, però
sobretot en els temps que estem vivint i,
alhora, promoure el comerç cerverí.

La regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Cultura, Mercè Carulla, destaca
que “una de les apostes de l’Equip de Govern és treballar per àrees, tasca que estem assumint amb molta convicció, com
per exemple amb la publicació d’aquesta
agenda conjunta”.

Per què el nom de “La Traça”?
Després d’un procés de reflexió i de propostes de noms entre les dues regidores
i les tècniques de l’àrea, es va optar per
aquest nom per diversos motius: “una paraula femenina, ens agrada la sonoritat que
té; conté la Ç, grafia en què s’identifica la
llengua catalana; i per les diferents accepcions que té la paraula: camí a seguir, senyal que deixa algú o alguna cosa per allà on
ha passat, i l’habilitat de fer alguna cosa.
Tot plegat, encaixa conceptualment amb el
que volem fer”, segons les regidores Mireia
Brandon i Mercè Carulla.
On podreu consultar l’agenda?
Es farà una tirada inicial de 1.000 exemplars en format paper, que es podran recollir a la planta baixa de la Paeria, a la
biblioteca, al Centre d’Acollida Turística i
al Museu.

També es publicarà a la web municipal
www.cerverapaeria.cat i a les xarxes
socials.
Què hi trobareu?
L’agenda inclou un total de 34 activitats
organitzades per la Paeria i associacions o entitats locals. Coincideix amb
la represa del sector cultural i la fi del
confinament comarcal, per la qual cosa
s’espera la presència de més públic a
Cervera.
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LA PAERIA INICIA UNA CAMPANYA PER
DONAR VIDA ALS PISOS BUITS DE CERVERA
L’Oficina Local d’Habitatge de la Paeria ha
engegat una nova iniciativa per fomentar
el lloguer social al municipi: “Tens un pis
buit? Omple’l de vida”.
Es tracta d`un servei gratuït que s’adreça a
persones propietàries d’habitatges desocupats que estiguin en condicions per ser llogats. Cal que disposin de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.
L’Oficina Local els ofereix els següents
serveis: tramitació del contracte, confecció d’inventari, selecció dels futurs llogaters, assegurança multirisc, defensa jurídica en cas d’impagament, aval de lloguer
(fins a 6 mesos d’impagament), mediació
entre persones propietàries i llogateres, i
assessorament.

Aquesta iniciativa pretén incentivar que les
persones propietàries de pisos buits els
posin al mercat de lloguer i passin a formar
part de la Borsa d’habitatge de Cervera,
creada amb l’objectiu de donar resposta a
la demanda de les persones que busquen
pis i promoure el lloguer social.
Oficina Local d’Habitatge de Cervera
Ofereix informació de tots els ajuts que hi
ha en matèria d’habitatge i gestiona els pisos socials de la ciutat. Es va crear l’any
2006 en conveni amb el Departament
d’Habitatge de la Generalitat.
Està situada en una oficina municipal a la
plaça Major, 18, des d’on la Paeria de Cervera ofereix un servei de proximitat en un
tema tan sensible com és l’accés a l’habitatge.
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Convocatòria de subvencions per al
pagament del lloguer
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha
obert una convocatòria d’ajuts perquè les
persones en risc d’exclusió social puguin
pagar el lloguer de l’habitatge.
La subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual o bé del
40%, en funció de l’esforç que representi pagar-lo. Per determinar-ne la quantia,
es tindrà en compte l’import del rebut de
lloguer corresponent al mes anterior a la
presentació de la sol·licitud, que ha de ser
d’un màxim de 500 euros mensuals.
Com es poden demanar les
subvencions?
- De manera presencial: cal demanar cita

prèvia a l’Oficina d’Habitatge de la Paeria
de Cervera (tel. 973 53 00 25 – 667 86
09 15).
- Per via telemàtica: a la pàgina web de
la Generalitat:
És necessari donar-se d’alta de l’idCAT
mòbil (DNI/TIE + targeta sanitària + mòbil).
Termini per presentar les sol·licituds: fins al
dia 4 de juny de 2021.

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·
JUNTS PER CERVERA
Respecte a les inversions a realitzar a Cervera durant aquest any i el que queda de
legislatura cal que entre tots ho estudiem,
amb l’ajut dels tècnics de la Paeria, per
saber on estem. Des del govern de la Paeria se’ns ha fet arribar l’estat actual de les
partides per inversions no realitzades o no
gastades del tot, a demanda reiterada del
nostre grup municipal. S’hi reflecteix que
hi ha més de 2 milions d’euros a executar. Aproximadament la meitat venen de la
partida que es va reservar per poder fer
el nou pavelló poliesportiu; primer la instal·lació fotovoltaica, per no perdre la sub-

venció de la Diputació, i la resta a l’espera
de poder optar a una convocatòria de la
Secretaria d’Esports de la Generalitat. El
nostre equip de govern va fer una clara
aposta per la cultura, el patrimoni i l’esport
al pressupost del 2020, però va arribar la
pandèmia i força projectes no es van poder desenvolupar. A més es va aconseguir
sufragar gran part del cost del pàrquing de
l’estació amb un Pla de dinamització local
de la Diputació.
Què li fa falta a Cervera en matèria d’inversions? Quina inversió i quin destí tindrà

l’edifici de la Farinera? Ho hem preguntat
en totes les comissions on Junts hem estat presents, i no en traiem l’aigua clara...
Hi ha haurà l’aposta definitiva per Sant Domènec, amb l’aportació de la subvenció
del 1,5 cultural de l’Estat?. Considerem del
tot necessari les despeses en urbanisme,
especialment central pel futur de la ciutat
en resulten dos projectes: Lligar les dues
Cerveres, dalt i baix de la via del tren i la
incorporació de l’antiga N-II al seu pas per
Cervera al tramat urbà i la connexió amb
la carretera de Granyena. No es pot fer
una previsió de legislatura sense tenir-les

en compte! Pel primer tenim concedida
una important subvenció de la Generalitat
via PUOSC que el nostre equip de govern
va aconseguir. Pel segon cal la necessària
col·laboració de la Generalitat, que vam
demanar en reunions amb els responsables del Departament, en les obres de la
N-II i el posterior traspàs a la Paeria. Però
si pensem en un pla d’inversions de legislatura i no ho tenim en compte, estarem
molt allunyats del que necessita Cervera.
Per tant, encara som a temps d’encarar
les inversions que fan falta a Cervera durant la present legislatura!

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.

LES ENTITATS PARLEN..
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.

