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Recuperar el pols

L’actual situació de control de la pan-
dèmia ens ha posat davant un escena-
ri, sembla que ara ja sí, de retorn a la 
quotidianitat anterior al març de 2020.
No tot és exactament igual. Sabem 
que el virus hi és present i que ens 
toca conviure-hi. Tanmateix disposem 
de prou armes per tenir-lo controlat i 
malgrat que ens pugui afectar puntual-
ment, ho fa de forma lleugera, sense 
suposar el trasbals amb què ens ha tin-
gut paralitzats els darrers mesos, amb 
més o menys mesura.

Ara ens cal recuperar el pols ciutadà i 
no tenir por de tornar a fer el que te-
níem hàbit de fer. Això sí, sense teme-
ritats i amb la precaució que ja tenim 
interioritzada de dur mascareta, man-
tenir distàncies i ventilar espais. Mesu-

res que, encara que no siguin obligatòries 
en general, s’han mostrat molt i molt efica-
ces. I no ens oblidem que l’escut més gran 
és la vacunació, no deixem de posar-nos-
la quan ens ho indiquin.

Aquesta recuperació del pols ha de ser en 
tots el àmbits: el familiar, el social, l’econò-
mic i el públic.

Dins la família tornem a fer les trobades 
per les celebracions, anirem a visitar pa-
rents, farem sortides i vacances, portarem 
la quitxalla a jugar als parcs... És el primer 
pas, el més proper, el que ens embolcalla 
d’afecte i autoestima, el que ens permet 
avançar en els altres àmbits.

En l’àmbit social, tornem a sortir amb els 
amics, a participar en les entitats a les 
quals pertanyem, a organitzar amb les en-
titats les activitats que han tingut al calaix 

durant un any i mig. Veiem que, poc a poc, 
s’aniran fent a bon ritme festes, xerrades, 
concerts, trobades, cultura popular, actua-
cions... Les entitats esportives, culturals, 
festives, cíviques, juvenils i socials bate-
guen amb ganes. Això ens permet recupe-
rar plenament el sentiment de comunitat i, 
amb ell, el sentiment de poble.

L’economia, que ha patit especialment, ha 
tingut una resiliència encomiable i, amb la 
recuperació de l’activitat, està encarant 
un perspectiva més afalagadora. La crisi 
de la COVID no ha estat financera i, això, 
fa menys complicada la recuperació i, tant 
de bo, les empreses i els treballadors pu-
guin disposar d’una situació millor. Les 
darreres dades econòmiques i d’ocupació 
sembla que així ho indiquen.

Finalment, l’àmbit públic és a qui corres-
pon fer de catalitzador de la recuperació 

del pols. La Paeria vol donar suport a 
les famílies, a les entitats i a l’econo-
mia. Ho fem en forma de subvencions 
per a llibres i material escolar i per a 
activitats extraescolars; de subven-
cions i convenis per a les entitats; de 
col·laboració en l’organització d’activi-
tats de les entitats i d’organització di-
recta de les pròpies; i en la inversió en 
obres públiques que generen activitat 
econòmica i, a la vegada, milloren la 
ciutat. Les accions pressupostades ja 
estan en fase avançada de programa-
ció i durant el 2022 es preveu execu-
tar-les amb normalitat.

Recuperem el pols.

Salut! 

Abocador comarcal  973 29 40 04
Asepeyo  973 53 12 00
Associació Salut Mental Ondara-Sió 973 53 25 47
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
Centre de Recursos Pedagògics 973 53 29 64
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
Escola Jaume Balmes 973 53 04 93
Escola Josep Arques 973 53 07 65
Escola Les Savines 973 53 44 04
Estació d’autobusos 973 53 31 84
Fecsa 973 53 44 10
Fundació Xavier Paules 973 53 07 32
Institut Antoni Torroja 973 53 14 50
Institut La Segarra 973 53 05 54
Jutjat núm. 1 973 03 60 07
Jutjat núm. 2 973 03 60 00 
Llar d’infants Arrel 973 53 12 24
Oficina d’Afers Socials i Famílies 973 53 40 53 
Piscina coberta 973 53 20 36
Renfe 973 53 08 39
Servei Educatiu 973 53 44 11
UNED 973 53 07 89
Urgències mèdiques 973 53 25 29

ALTRES SERVEIS

TELÈFONS D’UTILITAT

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

PAERIA

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 d’octubre al 31 de maig
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
De l’1 de juny al 30 de setembre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h,

Biblioteca comarcal
Dilluns: 15.30 a 19.30h

Dimarts: 9.30 a 13.30h i de 15.30 a 19.30h
Dimecres: 9.30 a 13.30h i de 15.30 a 19.30h
Dijous: 15.30 a 19.30h
Divendres 9.30 a 13.30h i de 15.30 a 19.30h
Dissabte: 9.30 a 13.30h 

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Del divendres 5 al dijous 11 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 12 al dijous 18 Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 19 al dijous 25 Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 26 al dijous 2 de desembre Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 3 al dijous 9 Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 10 al dijous 16  Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 17 al dijous 23  Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 24 al dijous 30  Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 31 al dijous 6 de gener Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

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.

La Regidoria de Polítiques Digitals ha recupe-
rat la gestió del domini cervera.cat i l’ha acti-
vat amb dos objectius ben clars:
Aconseguir l’homogeneïtzació de tots els por-
tals públics de la ciutat, agrupant-los sota un 
mateix domini. Això permet conèixer, de pri-
mera mà, totes aquelles webs que són oficials 
i evitar confusions per part de la ciutadania. 
Reduir les despeses i el temps de gestió en 
dominis amb l’esborrament de tots aquells 
que s’han anat creant al llarg dels darrers anys.
La dispersió de webs i dominis era un dels 
problemes detectats en la Diagnosi dels ser-
veis digitals de la Paeria.

A finals de setembre es van iniciar les clas-
ses del primer trimestre dels cursos de català 
per a adults no catalanoparlants a Cervera. 
Aquest trimestre, com l’anterior, s’han or-
ganitzat tres cursos gràcies a l’acord entre 
l’Aula i la Paeria per oferir un curs més per 
l’increment d’alumnes.
Els tres cursos, un “EP!1 Escola i parla”, un 
Inicial i un Bàsic 2, s’imparteixen en horari de 
matí i de tarda. Estan organitzats pel Consor-
ci per a la Normalització Lingüística a través 
del Servei Comarcal de Català de la Segarra 
a l’Aula de Llengua, amb la col·laboració de 
la Paeria de Cervera.

Els semàfors que regulen el trànsit de la ca-
rretera N-II i la comunicació amb el barri dels 
Ametllers tornen a funcionar, des del passat 
27 d’octubre, després de molt de temps sen-
se fer-ho a causa d’una complexa avaria.

L’anterior regulador del semàfor estava fora 
de servei, i per tant, ha calgut substituir-lo per 
un de nou. Addicionalment, s’ha procedit a 
la instal·lació de noves carcasses i òptiques 
LED, a la substitució d’un dels polsadors 
d’accionament del pas de vianants i a la ne-
teja de tot el conjunt. L’actuació ha tingut un 
cost de 9.200 euros, finançats per la Paeria 
de Cervera.

LA PAERIA ACTIVA EL DOMINI CERVERA.CAT REPRESA DELS CURSOS PRESENCIALS 
DE L’AULA DE LLENGUA

LA PAERIA ARREGLA ELS SEMÀFORS 
DE L’ANTIGA N-II
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LA FESTA MAJOR ES VA TORNAR A VIURE AL CARRER
FESTES

URBANISME

ZONA BLAVA GRATUÏTA 
AMB CONTROL HORARI 
AL CENTRE DE CERVERA

Del 24 al 27 de setembre Cervera va cele-
brar la Festa Major, que va programar ac-
tivitats per a tots els públics i en diversos 
espais, amb la finalitat de descongestionar 
la zona centre i evitar les aglomeracions 
per la pandèmia.

La Festa Major va començar divendres 24 
amb el reconeixement a les entitats Asso-
ciació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i 

El dilluns 25 d’octubre va entrar en funcionament la nova regulació de 
la zona blava de Cervera, amb la finalitat de facilitat l’accés al centre 
de la ciutat.

Indicacions del funcionament dels aparcaments 
a la zona blava:

1. Cal senyalitzar l’hora d’arribada amb un disc horari.

2. Podeu trobar els discs horaris en comerços i en equipaments 
municipals (Paeria, Biblioteca i Arxiu). Els discs seran utilitzats per 
indicar l’hora d’estacionament del vehicle.

3. Si no es disposa del disc, s’ha d’anotar l’hora d’arribada en 
un paper.

4. L’anotació amb l’hora d’arribada s’ha de col·locar en un lloc visi-
ble a l’interior del vidre davanter del vehicle.

5. No està permès canviar l’hora del rellotge mantenint el vehicle 
estacionat.

6. L’horari és de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 17 a 20 
hores.

7. El màxim temps per poder estacionar a la zona blava és de 90 
minuts.

8. El propietari del vehicle pot ser sancionat per la Policia Local en 
els següents casos:
 - No informar de l’hora d’estacionament del vehicle.
 - Informar incorrectament de l’hora d’estacionament.
 - Excedir el temps màxim d’estacionament.

9. La zona blava gratuïta és a:
 - Avinguda Pare Claret.
 - Passeig Balmes.
 - Avinguda Catalunya, trams 21-49 i 64-86.
 - Avinguda Duran i Sanpere, trams 39-47 i 26-44.
 - Carrer Hospital (baixada des de la plaça Santa Anna).

La gestió de la zona blava va a càrrec de la Paeria de Cervera des 
que el passat mes de gener es va extingir el contracte de l’empresa 
concessionària. 
La Regidoria de Mobilitat n’ha revisat la regulació per facilitar la rotació 
de vehicles perquè hi hagi més disponibilitat d’aparcament al centre. 

Segons el regidor de Mobilitat, Jordi Pons, “s’espera que la nova re-
gulació permeti més agilitat, facilitat i freqüència en l’accés de perso-
nes i vehicles al centre, i que comporti una millora per a residents i 
comerciants”.

JOVENTUT

Associació Salut Mental Ondara-Sió, i el 
Pregó, enguany a càrrec del jove cineas-
ta cerverí Jordi Boquet Claramunt (Premi 
Gaudí 2021 al millor curtmetratge per “Ni 
oblit ni perdó”).

Va cloure el dilluns 27 amb el castell de 
focs, que es va projectar des de diferents 
punts de la ciutat perquè es pogués gaudir 
des de les cases.

Les activitats, amb aforament limitat i re-
serva prèvia, van exhaurir totes les locali-
tats, que eren gratuïtes. L’únic concert de 
pagament, l’actuació d’Els Pets al Gran 
Teatre, també va ser un èxit. La resta de 
concerts van tenir lloc a l’envelat muntat 
als “Silos”, amb les actuacions del grup de 
rock Smoking Souls, les havaneres amb 
Els Pescadors de l’Escala i la reconeguda 
orquestra La Principal de la Bisbal.

La cultura popular va tornar a sortir al car-
rer, després del parèntesi de l’any 2020, 

tot i que no hi va haver cercaviles i els 
lluïments es van concentrar en un únic 
espai, la plaça de cal Racó, amb l’afora-
ment limitat. 

La trobada de gegants, prevista a la plaça 
del Sindicat, es va traslladar al pavelló po-
livalent a causa de la pluja. Hi van partici-
par 10 colles i es va celebrar el 30è ani-

CERVERA DEBAT SOBRE LA IMPLICACIÓ DE LA JOVENTUT EN POLÍTICA

versari dels gegants Nasa Tabaco i Roger 
de Fonollar, amb la seva dissenyadora i 
constructora, Alba Cuñé; els Geganters 
de Cervera i tot el públic que els va poder 
acompanyar.

També va tornar la carretillada, a càrrec del 
Ball de Diables de Cervera Carranquers, al 
racó de Santa Maria;  i el concurs de colles 
sardanistes, que va celebrar la 60a edició, 
a la plaça Universitat...

La Festa Major Petita, el dilluns 27, també 
va fer els lluïments del seguici a la plaça 
de cal Racó, amb la participació d’alumnat 
dels centres educatius i les colles infantils 
de les entitats locals. Enguany es va estre-
nar un nou element, la Draga Savina, de 
l’escola Les Savines.

Les atraccions aquest any es van col·locar 
a l’avinguda de l’Esport, una zona àmplia i 

espaiosa, per poder evitar aglomeracions i 
prevenir la Covid-19.

Segons la regidora de Festes, Mireia Bran-
don, la programació “estava pensada per 
a tots els públics i es van diversificar els 
espais amb la intenció de repartir els actes 
festius per tota la ciutat i evitar les aglome-
racions al centre per la pandèmia”. 

La Regidoria de Joventut, en col·laboració 
amb la Coordinació Territorial de Joventut 
a Lleida, va organitzar una jornada de re-
flexió sobre el paper de la població juvenil 
en la política, el dissabte 2 d’octubre, al 
Gran Teatre de la Passió.

Aquest acte, mai organitzat anteriorment 
a Catalunya, va posar en valor la implica-
ció dels i les joves en diferents esdeveni-
ments, així com la seva pertinença a or-
ganitzacions polítiques de Catalunya. La 
jornada, amb el títol “Lluita continua”, va 
incloure una taula rodona que va tractar 
sobre el llegat del jove independentista 
Guillem Agulló i els debats “Els joves ac-
tuals i la política” i “Història i estat actual de 
l’extrema dreta a Catalunya”.

La jornada, que es va iniciar amb la 
projecció del curtmetratge “Ni oblit ni 
perdó” del jove director de cinema cer-

verí Jordi Boquet, va comptar amb la 
col·laboració de diferents ponents com 
el diputat de les Corts Valencianes i ac-
tivista Josep Nadal (excantant del grup 
La Gossa Sorda); l’escriptora i llibretera 
Núria Cadenes (autora del llibre “Gui-
llem”); el filòleg i periodista Adam Majó 
(actualment director general de l’Oficina 

de Promoció dels Drets Humans de la 
Generalitat); i el mateix Jordi Boquet, 
entre d’altres.

La presentació de la jornada va a anar 
a càrrec del paer en cap, Joan Santa-
cana; la regidora de Joventut, Meritxell 
Ramon; i la coordinadora territorial de 

Joventut a Lleida, Maricel Segú, que van 
animar “la joventut a participar i a impli-
car-se en la política”.

La jornada es va gravar i podeu visualit-
zar els vídeos de les ponències al canal 
de Youtube de l’Espai Jove El Racó de 
Cervera.

El Centre d’Empreses Innova-
dores (CEI) Cervera està ubicat 
al polígon industrial de la ciutat, 
en una nau de l’antiga Lear, 
on es van habilitar set mòduls 
de 60 m2 per a nous negocis. 
A més també compta amb un 
vuitè mòdul que es troba a l’his-
tòric edifici del Sindicat.

L’objectiu del CEI és potenciar 
i millorar el teixit industrial i em-
presarial de la ciutat i comarca 
donant suport, sobretot, a les 
persones que inicien la seva 
activitat i que a més aportin in-
novació, generin riquesa i ocu-
pació al territori. La gestió de 
l’equipament i l’assessorament 
empresarial va a càrrec de la 
Paeria de Cervera. 

Actualment acull les següents 
empreses: Dance Arts Stu-
dio, Associació Subaquàtica 

LES EMPRESES DEL CEI CERVERA: 
ESCALA SOLAR

de Cervera, Dabadu Games SL, 
Dàlit Natura SLU, Europe Dental 
Lab, Nexian, Skyrun i Escala So-
lar, situada al Sindicat.

Un dels serveis que ofereix el CEI 
és el suport i la promoció cons-
tant d’aquests projectes. Per 
aquest motiu, en aquest número 
iniciem un cicle de presentacions 
de les empreses que hi estan ins-
tal·lades. En primer lloc, comen-
cem amb Escala Solar, ubicada 
al mòdul 8 del CEI Cervera.

Què és Escala Solar?
És una empresa que es dedica 
íntegrament a la instal·lació, en-
ginyeria i manteniment de projec-
tes fotovoltaics d’autoconsum i 
parcs de generació. 

Qui en forma part?
És un equip de persones espe-

cialitzades al sector amb més 
de 10 anys d’experiència, que 
han desenvolupat i construït 
més de 200 projectes.

A què es dedica?
A instal·lar projectes fotovol-
taics tant al sector industrial, 
com al ramader, com a les llars 
o cases, dissenyant sempre 
una solució optimitzada per a 
cada cas.

L’empresa disposa d’instal·la-
dors propis, els quals utilitzen 
les bones pràctiques del sector 
i donen màxima prioritat a la 
qualitat de les instal·lacions i a 
la seguretat i salut de tots els 
projectes.

Més informació: 
www.escalasolar.es; 
telèfon 873634208; 
info@escalasolar.es.

TURISME

El mes d’octubre el turisme ha 
experimentat un gran auge a Cer-
vera, amb un fort increment de les 
visites guiades i de les pernocta-
cions a l’àrea d’autocaravanes.

Al setembre ja es va notar un 
lleuger increment de les visites 
guiades, amb 10 reserves, que 
a l’octubre s’ha arribat a triplicat, 
amb una trentena de reserves 
als diferents itineraris guiats que 
s’ofereixen per la ciutat. 

Aquestes reserves han portat a 
Cervera uns 400 visitants, unes 
dades gairebé semblants a les 
de l’octubre del 2019, abans de 
la pandèmia.

Amb la fi de les restriccions, cal 
destacar el retorn de les visites 
guiades per a grups. A Cervera ja 
hem rebut els primers autocars, 
amb grups bombolla d’unes 40 
persones cadascun.

LES VISITES TURÍSTIQUES
ES REACTIVEN AMB FORÇA

També s’ha reactivat l’arribada 
del turisme estranger. Aquest 
factor ha incidit de manera po-
sitiva i ha fet augmentar l’ocupa-
ció de l’àrea d’autocaravanes, 
que ha registrat un mitjana de 
10 vehicles per nit a l’octubre. 
Destaquen les dades del dissab-
te 9, que hi van parar 39 auto-
caravanes, amb plena ocupació 
de l’espai destinat a aquests ve-
hicles.

A més d’aquestes dades, cal 
indicar també que han augmen-
tats les persones que han pas-
sat pel Centre d’Acollida Turís-
tica (CAT) i que visiten la ciutat 
pel seu compte amb els fullets 
informatius que se’ls ha facilitat.

Entre les millores que s’han 
efectuat darrerament al CAT hi 
ha la instal·lació d’un punt d’es-
tacionament per a bicicletes, 
amb la finalitat de millorar la mo-
bilitat sostenible fins al centre de 
la ciutat. 

Segons la regidora de Turisme, 
Roser Segura, “continuem treba-
llant per afavorir l’arribada de visi-
tants al municipi, que repercuteix 
de manera molt positiva en els 
establiments de restauració i el 
comerç local”.

Les muralles de Cervera, al pro-
grama “Batalla Monumental”

Els dies 26 i 27 d’octubre es va 
gravar a Cervera un dels capítols 
de la segona temporada del pro-
grama “Batalla monumental” de 
TV3, en el qual deus monuments 
emblemàtics del país compe-
teixen per convertir-se en el pre-
ferit dels catalans.
El recinte emmurallat de Cer-
vera competirà contra el de 
Montblanc, en un programa que 
s’emetrà el gener del 2022. Més 
endavant s’informarà de la data 
exacta d’emissió del programa i 
del procediment per poder votar 
les muralles de Cervera.
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17 DIMECRES
18 h / Presentació i narració de contes: 
“Qui farà riure a la princesa?” i “On és 
la mama?” d’Olga Cercós
Lloc. Biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal Josep 
Finestres

21 DIUMENGE
18 h / Obra de teatre: “El Monstre 
de Colors” de Tutatis
Gran Teatre de la Passió
Organitza. La Xarxa Cervera
Localitats numerades. Venda d’entra-
des al web de La Xarxa o a taquilla 
el mateix dia de representació 
www.laxarxacervera.blogspot.com

18 h / Festival d’Orgues de Ponent 
i del Pirineu 2021. Concert d’Olga 
Farrando, soprano, i Juan San Martín, 
organista
Lloc. Església de Sant Agustí
Organitza. Paeria i Ass. d’Orgues de 
Ponent
Reserva prèvia a www.cerverapaeria.cat

19.30h / Concert de tardor: Art Bolling
&Friends – Suite per a flauta i piano 
jazz trio
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Ass. Amics de la Música
Reserva prèvia a direccioartistica@
catedracervera.cat

25 DIJOUS
Durant el matí / Jornades Reviure 
el Patrimoni: “Oralitat i memòria”
Veure programació a part
Organitza. Museu de Cervera

27 DISSABTE
18 h / Homenatge a Pere Casaldàliga i 
Presentació de l’Agenda Llatinoameri-
cana Mundial 202
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Justicia i Pau

22 h / Concert de jazz: Frayssinet- 
Gonzalez Gipsy Jazz Trio. Concert dins 
del JazzTardor de Lleida 2021
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Paeria de Cervera i Jazz-
Tardor
Reserva prèvia a www.cerverapaeria.cat

28 DIUMENGE
19 h / Concert de tardor: Orquestra 
de la Catalunya Interior: “La Música del 
silenci”. Dedicat al personal sanitari
Lloc. Paranimf de la Universitat
Organitza. Ass. Amics Música
Reserva prèvia direccioartistica@
catedracervera.cat

NOVEMBRE DESEMBRE
03 DIVENDRES

Exposició de pessebres
Lloc. Carrer Major
Fins al 6 de gener
Organitza. Pessebristes

Encesa de les llums de Nadal a Cervera
Organitza. Paeria de Cervera
Col·labora. Associació Comerciants

04 DISSABTE
De 10 a 20 h / Fira Playmobil
Lloc. Sindicat
Organitza. Paeria de Cervera

18 h / Inauguració dels treballs nada-
lencs fets per les escoles, mostra dels 
Pastorets, “Fem el pessebre”, presenta-
ció del pessebre retallable i acompan-
yament musical
Lloc. Església de Sant Joan
Organitza. Paeria de Cervera
Col·labora. Associació de Pessebristes

05 DIUMENGE
De 10 a 19 h / Fira Playmobil
Lloc. Sindicat
Organitza. Paeria de Cervera

Durant tot el dia / Mercat de Nadal
Lloc. plaça Major
Organitza. Paeria de Cervera

10 DIVENDRES
19 h / Xerrada sobre les dones creado-
res en el món de l’art, a càrrec d’Ana 
DMatos
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Museu de Cervera
Aforament limitat.
Inscripcions a reserva@museudecer-
vera.cat

19 h / Xerrada  “És Amazon una disto-
pia? llibreries, algoritmes i ciència-fic-
ció”, amb l’escriptor i crític cultural 
Jordi Carrión
Lloc. Biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal Josep 
Finestres

11 DISSABTE
Durant tot el dia / Mercat de Nadal
Lloc. carrer Guinedilda
Organitza. Paeria de Cervera

18 h / Cinema a la Boira
“¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú”
Stanley Kubrick
Lloc. Casal de Cervera
Organitza. Paeria de Cervera

12 DIUMENGE
18 h / Espectacle “Hats” de la 
Companyia JAM. Circ i clown
Lloc. Teatre de la Passió
Organitza. La Xarxa

19 h / XXXIV Cicle de Concerts de 

19.30 h / Cada dilluns
Marxa nòrdica
Lloc de sortida: carrer Guimerà 
(davant supermercat Mercadona)
Organitza. CAP Cervera, Centre 
Excursionista de la Segarra i Pae-
ria de Cervera

9.30 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.

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@museudecer-
vera.cat. Aforament limitat

Per les vacances de Nadal / 
Cluedo a la Casa Duran: un joc 
de deducció i un recorregut 
històric
Lloc. Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera
Aforament limitat.
Inscripcions a reserva@museude-
cervera.cat

Del 22/12/2021 al 09/01/2022
Caganer Amagat
Activitat familiar
Lloc. Botigues de Cervera
Organtiza. Paeria
Col·labora. Assoc. Comerciants

29/12/2021 o 3/1/2022
18 h / Rebuda del Patge Karim
Lloc. patis Universitat
Organitza. Paeria de Cervera

ALTRES ACTIVITATS

POLÍTIQUES FEMINISTES I LGTBI+

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.

TARDOR A LA PAERIA
La Paeria, i tot el municipi de Cervera, es-
tem a la tardor i encarem la recta final de 
l’any. Celebrem la castanyada i ja pensem 
en les festes nadalenques. És el moment 
d’enllestir els pressupostos per a l’any que 
ve, que es troben en situació de docu-
ment de treball a partir de les previsions 
d’ingressos i despeses de cada Àrea. És el 
moment de fer un balanç anticipat de com 
ha anat aquest any i la previsió de com 
anirà l’any que ve.

Quan tinguem el projecte de pressupostos 

el presentarem a l’oposició en la respec-
tiva Comissió per poder-lo enllestir defi-
nitivament amb les seves aportacions. El 
projecte del pressupost sortirà de l’esforç 
conjunt de totes les regidories, dels nou 
regidors que conformem l’actual equip 
de govern i del necessari consens. Hi ha 
força partides amb molt poc marge, com 
el capítol de personal i les despeses de 
subministrament. En aquestes darreres la 
millora tecnològica, com la implantació de 
fons d’energia fotovoltaica per a la Paeria 
en els seus edificis, és la principal possibi-
litat d’estalvi.

Sortim de dos anys molt especials, molt 
atípics per la pandèmia de la COVID, i en 
el cas del grup municipal de JuntsxCerve-
ra encara més per la moció de censura, 
l’estada en l’oposició i la nova entrada a 
l’equip de govern. Una situació que enca-
ra dificulta més fer supòsits per a l’any ve. 

Però hi ha aspectes que tenim clars per 
a l’any 2022. Ha de suposar l’any de la 
remuntada econòmica, social, esportiva, 
cultural... Ha de ser l’any que es materialit-
zin els projectes de l’inici de la legislatura, 
als semàfors, a Sant Domènec, a la Fari-

nera, al polígon... S’ha de recuperar la nor-
malitat en les fires, les festes, la cultura... 
Tornarem a fer la Fira del Pa, preparant-ne 
un nou enfocament de cara al futur; torna-
rem a recuperar les activitats turístiques; 
tornarem a fer en directe festes com les 
Completes...

Són inversions o activitats que es duran a 
terme des de regidories on tenim la res-
ponsabilitat o des d’altres, encapçalades 
per les altres forces polítiques amb qui 
compartim el govern, però totes elles im-
portants per al municipi.

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·

JUNTS PER CERVERA

CUP CERVERA

Des de la Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+, 
amb el suport i assessorament de Ponent Coopera, es 
treballa en un projecte per a la creació d’una cooperativa 
sense ànim de lucre que pugui oferir serveis d’atenció i de 
cura a les persones i a les llars del nostre municipi.

L’objectiu de la cooperativa és garantir drets laborals 
i condicions a moltes de les dones que actualment ja 
realitzen aquesta tasca però que es veuen obligades a 
fer-ho sota l’economia submergida i sense cap tipus de 
cobertura legal. A més, l’objectiu també és garantir a les 
persones grans o dependents una atenció professional i 
personalitzada de les seves necessitats.

LA PAERIA IMPULSA LA CREACIÓ  D’UNA 
COOPERATIVA  DE SERVEIS A LA LLAR 

Segons la regidora de Polítiques Feministes, Mireia Bran-
don, “la cooperativa es vol impulsar per garantir l’assis-
tència social i sanitària de les persones grans al seu do-
micili, intentant allargar al màxim possible l’estada al seu 
domicili i, alhora, donar oportunitats a totes aquelles per-
sones que tenen dificultats per accedir al mercat laboral”.
El projecte es troba en un moment inicial de recollida 
de necessitats, prioritats i de persones interessades per 
avançar en una possible base de dades que avalarà la 
necessitat de tirar endavant la iniciativa.

Totes les persones interessades podeu omplir el formulari 
d’inscripció que trobareu encartat en aquesta revista.

UNA DE FREDA I UNA DE CALENTA
Que la política institucional encara avui en 
dia és força masclista i masculinitzada ja 
ho intuíem. A la vegada, després d’any i 
mig al govern de la Paeria hem corrobo-
rat que l’entramat de les institucions, a 
tots els nivells, s’aferra a una estructura i 
dinàmiques concretes que operen sota el 
vell mantra de “tota la vida s’ha fet així”. Ai 
d’aquell, i sobretot d’aquella, que les in-
tenti qüestionar!

La CUP entomem amb empenta les res-
ponsabilitats institucionals quan fem el pas 
d’entrar a govern. I malgrat que la valo-
ració general no sigui negativa, diem amb 
tota la sinceritat que ens és possible que 
no ens imaginàvem que certs temes cos-
tessin tant. Vivim com una victòria el fet 
de crear i liderar la primera Regidoria de 
Polítiques feministes a Cervera. Visibilitzar 
les desigualtats i fer de la perspectiva de 
gènere una mirada transversal a tota la po-
lítica municipal, ens suposa un repte enor-
me i alhora ens reafirma que aquest és el 
camí. Gràcies al moviment feminista, hem 
après que allò personal és polític. I d’això 
en volem fer bandera a les institucions.
I aquí comença el desencís. Perquè a la 

pràctica diària ens costa introduir la mirada 
de gènere a la institució. Des de certs sec-
tors se’ns ridiculitza quan afirmem que els 
pressupostos també tenen gènere. Que és 
important analitzar quines polítiques s’en-
duen més recursos i quines menys. Habi-
tualment, tot allò que té a veure amb la cura 
de persones (educació, salut, acció social, 
etc.) són les partides menys dotades.

O quan tossudament insistim que en les 
obres i/o serveis que liciti la Paeria caldria 
introduir criteris com que les empreses 
que hi optin comptin amb un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, o que 
es tinguin en compte criteris socials com 
la inclusió de personal amb diversitat fun-
cional o en situació d’exclusió social, etc. 
La frase “tota la vida s’ha fet així” torna a 
aparèixer. I el sistema ja se n’ha assegurat 
que costi horrors canviar una coma. 

I després hi ha un seguit de qüestions en-
cara més quotidianes que se’ns fa difícil 
comprendre d’on ve la resistència. El dar-
rer exemple, la situació en què es troba 
l’equip de futbol sala femení Cervera-Se-
garra, equip que té una trajectòria de 12 
anys i que ha assolit mèrits esportius im-

portants, cap d’ells mai reconeguts per la 
Paeria de Cervera.

Actualment juga a la categoria de Divisió 
d’Honor, únic equip femení de la província 
de Lleida que juga en aquesta categoria, 
després d’haver estat competint durant 
quatre temporades a nivell estatal, a la ca-
tegoria de Segona Nacional, únic equip fe-
mení de la província de Lleida, Girona i Tar- 
ragona que jugava en aquesta categoria.
Dels dos pavellons que hi ha Cervera, 
només el Poliesportiu compleix les mides 
reglamentàries per a la pràctica del fut-
bol sala i, curiosament, l’equip femení de 
futbol sala només disposa de la pista del 
poliesportiu un dia a la setmana, els diven-
dres al vespre.

Dit això, les reivindicacions de l’equip de 
futbol sala femení són clares i fàcils d’en-
tendre: tenir disponibilitat de la pista del 
pavelló poliesportiu un dia més a la set-
mana, i que des dels mitjans de la Paeria 
es faci difusió i promoció dels partits i èxits 
de l’equip de futbol sala femení. De poc 
serveix, per exemple, votar a favor en un 
Ple Municipal de l’adhesió a la campanya 
“Compromís per impulsar l’esport femení 

a les corporacions locals” #ThoEstàsPer-
dent #Esport Femení, sota el lema: “Si no 
veus esport femení, t’estàs perdent la mei-
tat de l’espectacle” , fer-se fotografies amb 
un ull tapat (símbol visual de la campanya) 
i que després, des de la teva pròpia insti-
tució, no compleixis el que diu el manifest.

L’arraconament històric que pateix aquest 
equip de primer nivell és, amb tota proba-
bilitat, perquè és un equip femení. Tenim 
la certesa que si aquests mèrits esportius 
els hagués assolit un equip masculí, no 
només se’ls hagués homenatjat des del 
Consistori, sinó que potser ja tindrien una 
exposició en alguna sala. Aquí també hi la 
perspectiva de gènere que alguns es ne-
guen a veure i a aplicar.

En definitiva, vam fer el pas de la “política de 
carrer” a la política institucional per multiplicar 
l’impacte en la millora de la vida de les per-
sones. D’algunes accions n’estem més que 
satisfets, d’altres, ens costa lidiar amb l’im-
mobilisme de certs esquemes institucionals. 

Quant a la introducció de la perspectiva de 
gènere a la Paeria, és una de freda i una de 
calenta. I així i tot, seguim i seguirem!

Tardor. Recital de Mar Esteve, mezzoso-
prano, i Guillem Garcia, piano
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Ass. d’Amics de la Música 

13 DILLUNS
18 h / Cicle de Nadal. Audicions 
d’alumnes dedicades a Pau Casals- 50 
anys del discurs de l’ONU
Lloc. Auditori
Organitza. Conservatori de Música

14 DIMARTS
18 h / Conferència Aula d’Extensió 
Universitària. “Montserrat, un univers 
al cor de Catalunya” a càrrec de Jordi 
Camins, fotògraf i alpinista
Lloc. Vestíbul del Gran Teatre de la 
Passió

16 DIJOUS
De 10 a 14 h /Jornada “Col·leccionant 
passions”
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Museu de Cervera, Eco-
museu de les Valls d’Àneu, Museu 
Comarcal de l’Urgell i Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial de 
Catalunya
Aforament limitat.
Inscripcions a reserva@museudecer-
vera.cat

17 DIVENDRES
18 h / Concert de Nadal amb el grup de 
percussió, Orquestra Britten, conjunt de 
vent i grups de Cant Coral de NE
Lloc. Paranimf de la Universitat
Organitza. Conservatori de Música

19.30 h / Concert de Nadal amb la 
Banda, Grup de Saxos i grups de cant 
coral GP
Lloc. Paranimf de la Universitat
Organitza. Conservatori de Música

21.30h / Concert de Nadal amb Cor de 
projectes, grups de guitarres i grups de 
Música de Cambra
Lloc. Auditori
Organitza. Conservatori de Música

18 DISSABTE
11 i 12.30 h / Audicions de Nadal 
amb els alumnes de piano
Lloc. Auditori
Organitza. Conservatori de Música

19 h / Concert de Nadal amb el Cant 
coral dels més petits, Assossegats i 
Orquestra Andreví
Lloc. Paranimf de la Universitat
Organitza. Conservatori de Música

19 DIUMENGE
12 h / Concerts de Nadal del 
Conservatori de Cervera
Lloc. Paranimf de la Universitat
Organitza. Conservatori de Cervera

18 h  / Concerts de Nadal de l’Agrupa-
ció Coral de Cervera, amb la participa-
ció de la Coral Ginesta, la Coral Infantil 
Nova Cervera i la Coral Lacetània.
Lloc. Teatre del Casal de Cervera
Organitza. Agrupació Coral de Cervera
Activitat en benefici de la Marató de Tv3

18 h  / Un Nadal amb Mag Lari
Lloc. Gran Teatre de la Passió 
Organitza. Patronat de la Passió 

Venda d’entrades: 
www.granteatrecervera.cat

23 DIJOUS
11 h / Cantades de la Coral Infantil 
Nova Cervera a les residències d’avis 
i àvies de Cervera i al Centre de dia 
Josep Valls
Organitza. Coral Infantil Nova Cervera

24 DIVENDRES
12 h / Viu el Nadal a Cervera
Cinema: “Mina i el món dels somnis”
Lloc. Casal de Cervera
Organitza. Paeria
Preu. 2,00€

26 DIUMENGE
18.30 h / Els Pastorets “Rosa de Betlem”
Lloc. Gran Teatre de la Passió 
Organtiza. Associació Grepp Teatre
Venda d’entrades: www.granteatre-
cervera.cat

28 DIUMENGE  
19 h / Viu el Nadal a Cervera
Espectacle de màgia amb Reivax
Lloc. Casal de Cervera
Organitza. Paeria
Preu. 2,00€

29 DILLUNS
19 h / Viu el Nadal a Cervera
Espectacle de clown “Le voyage”
Lloc. Casal de Cervera
Organitza. Paeria de Cervera
Preu. 3,00€

31 DIVENDRES
12.30 h / Viu el Nadal a Cervera
Contacontes “Contes de gingebre i 
canyella”
Lloc. Plaça Major
Organitza. Paeria de Cervera

00 h / Festa de Cap d’Any
Lloc. pl. Major i pavelló polivalent
Organitza. Paeria

GENER 2022
02 DIUMENGE

12 h / Viu el Nadal a Cervera
Espectacle “Mos-Kids” d’Alea Teatre
Lloc. Casal de Cervera
Organitza. Paeria
Preu. 3,00 €

18.30 h / Els Pastorets “Rosa de 
Betlem”
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organtiza. Associació Grepp Teatre
Venda d’entrades: www.granteatre-
cervera.cat

04 DIMARTS
17 h / Viu el Nadal a Cervera
Cinema: “Sabates vermelles i els set 
trolls”
Lloc. Casal de Cervera
Organtiza. Paeria
Preu:2,00€

05 DIMECRES
18 h / Cavalcada de Reis a Cervera
Lloc. Carrers de Cervera
Organitza. Paeria de Cervera
consultar programació a part

06 DIJOUS
12 h / Reis a Vergós
Lloc. Local social Vergós

13 h / Reis a Castellnou
Lloc. Església Castellnou

Organitza. Paeria de Cervera




