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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 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: 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
*A partir del dissabte 2 d’octubre.
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 3 al dijous 9

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 10 al dijous 16

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 17 al dijous 23

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 24 al dijous 30

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 1 al dijous 7 d’octubre

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 8 al dijous 14

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 15 al dijous 21

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 22 al dijous 28

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 29 al dijous 4 de novembre

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

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: Aparició del Mascle Cabró a l’Aquelarre (foto Eva Balcells).
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JOAN SANTACANA VÉLEZ Paer en cap
En la Salutació de la revista de juliol/
agost feia referència a una millora en
l’evolució de la pandèmia que ens havia de permetre recuperar vida social i
econòmica. Això havia de fer possible
una activitat cultural i festiva més àmplia i segura.
Tanmateix, l’aparició de la variant Delta
del virus, més contagiosa, va disparar
totes les alarmes i va generar inquietud
en l’organització dels actes, tant en els
municipals com en els de les entitats.
La sàvia prudència va aconsellar repensar formats i, en algun cas, suspendre activitats. Això ha afectat molt
especialment les festes majors dels
nuclis agregats i dels barris de Cervera. Les persones que habitualment les
organitzen han hagut de prendre decisions, segurament no volgudes, per fer

la commemoració corresponent. Així, les
festes de Castellnou d’Oluges, Malgrat, el
Carme, els Ametllers, Sant Cristòfol i Sant
Magí han lluït el 2021, de manera diferent,
però han lluït.
Vull destacar l’alt grau de responsabilitat
de les organitzacions dels actes i, també, dels participants. Aquesta ha estat
clau perquè les festes no hagin tingut
cap incidència sobre la transmissió de
la malaltia. Les entitats associatives de
Cervera han fet les seves activitats minimitzant el risc i el públic participant ha
seguit totes les mesures. Així, el concurs de sardanes revesses, el Festival
Internacional de Música, el Carnaval de
Secà, la trobada Senexcel·lència de la
comunitat senegalesa, el lliurament del
premi Sikarra a la Cerverina d’Art, les
Botigues al Carrer, els sopars a la fresca

del Ganes de Dijous, el Dilluns d’Aquelarre, el Dimarts d’Aquelarre i el Dimecres de Cendra han lluït el 2021, de manera diferent, però han lluït.
L’activitat estiuenca organitzada per la
Paeria també ha estat en la mateixa línia de buscar la conciliació, a vegades
complicada, entre el gaudi i la seguretat sanitària. Així, dins la Festiuada
2021, el concert del grup Ginestà, les
audicions de sardanes, l’espectacle de
clown “Herència”, les sessions de Cinema a la Boira, la completa activitat del
Museu de Cervera (l’exposició “Dones:
ficcions i realitats”, la mostra de cinema etnogràfic, les visites teatralitzades
“A Peu de Museu”, l’exposició “Manos
de Bruja”) i les visites caracteritzades
“Muralles i Bruixots” del CAT han lluït el
2021, de manera diferent, però han lluït.

I, com és habitual, l’agost cerverí ha
conclòs amb el seu Aquelarre. Així, el
divendres i el dissabte d’Aquelarre han
lluït el 2021, de manera diferent, però
han lluït.
Cal felicitar-nos d’haver mantingut un
estiu viu i actiu i, a més, sense cap
incidència sanitària afegida. El pols
ciutadà té bon ritme i, tant de bo, ben
aviat es pugui reprendre tota l’activitat
habitual d’oci i no sigui necessari recórrer a activitats fora de programa que,
dissortadament, generen molèsties
veïnals nocturnes per sorolls i brutícia.
Si és així, tot lluirà com ho ha fet
sempre.
Salut !

· BREUS ·
L’ONCE DEDICA UN CUPÓ A CERVERA

SUPORT AL SECTOR DEL COMERÇ

NOU SEGELL DEL CAMÍ DE SANT JAUME

La plaça Universitat de Cervera va ser la imatge dels 5,5 milions de cupons de l’ONCE que
es van vendre a tot l’Estat en el sorteig del
diumenge 22 d’agost.

El regidor de Promoció Econòmica, Ramon
Augé, va visitar el passat divendres 6 d’agost
el mercat i “les botigues al carrer”, amb les
quals va mantenir contacte “per conèixer de
primera mà les seves inquietuds i neguits en
aquests moments”. La Regidoria de Promoció Econòmica està al costat de les seves iniciatives per afavorir la reactivació del comerç
local cerverí.

La Regidoria de Turisme i l’Associació
d’Amics del Camí de Sant Jaume de Cervera
han elaborat un segell per a la credencial del
pelegrí, amb el logotip de la petxina i la imatge de fons de la silueta urbana de Cervera,
amb l’objectiu de fomentar el camí que passa
per la ciutat. D’aquesta manera, tots els pelegrins que facin parada i s’allotgin a Cervera
podran segellar la credencial amb una imatge
única i, al mateix temps, gràcies als establiments hotelers, es podrà realitzar un millor
control estadístic i comptabilitzar el nombre
i l’origen dels pelegrins que visiten la ciutat.

El cupó pertanyia a la sèrie Gentilicis, que es
va dedicar als cerverins i cerverines, amb la
imatge de l’emblemàtica plaça Universitat.
El cupó es va presentar a la Paeria, en un acte
la tinent d’alcalde i paera en cap en funcions,
Mireia Brandon; el tinent d’alcalde Ramon
Augé; el director de l’agència de l’ONCE a
Lleida, Marcelino Cid; i el president del comitè
d’empresa d’ONCE Lleida, Josep Massana.

D’altra banda, es recorda que el 29 d’octubre
acaba el termini per sol·licitar les subvencions
que ofereix la Paeria per al lloguer de naus industrials i locals comercials buits a Cervera.

La regidora de Turisme, Roser Segura, “valora molt positivament la tasca duta a terme
per l’Associació d’Amics del Camí i la participació activa dels hostalers de Cervera en la
promoció turística de la ciutat”.
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AQUELARRE

CERVERA TORNA A CELEBRAR L’AQUELARRE
DE LA MÀ DE LES ENTITATS LOCALS
amb la intervenció de l’Astarot Júnior; les
actuacions de la Colla Jove Bombollers,
els Geganters de Cervera i la Colla infantil
del Ball de Diables Carranquers. Va acabar amb l’esperada aparició del Cabronet,
capgròs que enguany ha estat renovat per
l’artista Pau Reig.

Després del parèntesi de l’any 2020 a
causa de la pandèmia, l’any 2021 la festa
de l’Aquelarre s’ha celebrat en un format
diferent que ha concentrat les activitats en
un únic espai, la plaça de cal Racó.
Segons la regidora d’Aquelarre, Mireia
Brandon, “vam creure que calia tirar endavant la festa, adaptada a la normativa,
ja que l’Aquelarre és tradició, retrobament,
cohesió entitats-societat i per això vam
apostar per una edició que reunís els elements més representatius de la festa”.

Va tancar els actes la proposta festiva de
la cantant valenciana Jazzwoman, música
urbana amb lletres compromeses que van
ressonar a cal Racó.
Dissabte a la tarda, la versió infantil de la
festa, l’Aquelarret, va tornar a oferir un espectacle de teatre, foc i cultura popular als
infants.
L’espectacle, produït i dirigit per la companyia cerverina Alea Teatre, va comptar

Les activitats van començar el divendres
amb la taula rodona “El paper de la dona
a la cultura popular cerverina”. Dinamitzada per Laura Urpí i Maria Peña, de Band
Tokades, amb les intervencions de Carme
Bergés, directora del Museu de Cervera;
Júlia Carbonell, en representació de La
Miliciana; i Gemma Oriol, de La Segarrenca. Es pot visualitzar al canal de Youtube
de la Paeria.

A la nit, el Mascle Cabró va tornar a protagonitzar l’Aquelarre. Fou invocat per
les entitats locals participants a la festa,
coordinades i dirigides per Grepp Teatre.
La festa va constar de tres actes: el Ball
de la Polla i la Invocació del Mascle Cabró; un concert del grup valencià El Diluvi;
i finalment, l’Escorreguda del Mascle Cabró, enguany amb confeti, i el Foqueral
a càrrec dels Ball de Diables de Cervera
Carranquers.
Aquests actes es van emetre en directe
per Lleida TV i es poden tornar a visualitzar
a la web www.lleidatv.cat.
El Mascle Cabró enguany va estrenar
màscara, elaborada per l’artista Xavi Badia, del taller La Gàrgola.
Diumenge al matí, l’escriptora Bel Olid va
presentar i narrar el seu conte “Les bruixes
d’Arlet”, la història de set bruixes molt peculiars que va captivar el públic que es va
aplegar a les escales de Sant Domènec.

A la tarda, la projecció de la pel·lícula
“Tomboy”, de la directora Céline Sciamma, presentada per l’escriptora i activista
pels drets del col·lectiu LGTBIQ+ Bel Olid
va tancar les activitats de l’Aquelarre. Fou
la segona projecció, aquest estiu, del Cinema a la Boira, una aplaudida iniciativa
per retornar l’experiència compartida de
les projeccions de cinema a Cervera.
L’Aquelarre 2021, a causa de les restriccions, ha estat molt diferent del que estàvem acostumats. Ha estat una edició
simbòlica que ha ajuntat els elements més
representatius de la festa, en unes activitats que han estat ben rebudes pel públic,
que va esgotar totes les localitats disponibles.
La regidora d’Aquelarre, Mireia Brandon,
fa “una menció molt especial a les entitats,
les grans protagonistes de l’Aquelarre,
que una vegada més han estat a l’alçada,
i molt. Hi han posat grans dosis d’il·lusió
i de feina, s’han unit per sumar esforços
i sinèrgies i han fet possible l’Aquelarre
2021. Moltes gràcies”.

Després es va projectar l’espectacle “Nü
Shu”, un muntatge provocador en clau feminista que Band Tokades van representar el
Divendres d’Aquelarre de l’any 2019.
El Ball de diables de Cervera Carranquers
van portar el foc a la plaça amb els balls de
les bèsties Lo Carranca Bilandó i la Tarasca.

SERVEIS MUNICIPALS

ACTUACIONS PER MILLORAR L’ASPECTE I LA SEGURETAT A LA VIA PÚBLICA
Els Serveis Municipals han intensificat, els
passats mesos de juliol i agost, les tasques
de neteja i desinfecció de diferents carrers
de la ciutat. Aquestes actuacions s’han portat a terme per pal·liar els efectes de l’incivisme d’algunes persones que repercuteix sobre la vida i el dia a dia de tota la ciutadania.
El regidor de Serveis Municipals i Protecció
Civil, Xavier Gras, “agraeix la feina feta per
la Brigada Municipal i es compromet a continuar tot sovint amb aquesta dinàmica de
neteges més intensives de la via pública”.
Altres treballs que s’han fet per a la millora de la via pública han estat la renovació
d’arbres a la zona del polígon industrial.

Els Serveis Municipals van procedir a la
retirada dels pins que, a causa del seu
mal estat, representaven un perill per a
vehicles i vianants. Al seu lloc es plantaran nous arbres considerats menys invasius. A l’interior del nucli urbà també
s’han retirat alguns pins que ja estaven
morts i que representaven un perill de
caiguda.
De la mateixa manera, s’han recuperat
instal·lacions de seguretat viària, fent
front de manera activa al vandalisme
d’algunes persones, que fa que la Paeria
hagi d’invertir esforços per esmenar els
desperfectes d’aquests actes incívics.
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TURISME

BALANÇ POSITIU DE LES DADES
I ACTUACIONS TURÍSTIQUES
Les primeres valoracions des
de la reobertura esglaonada del
turisme a Cervera són positives,
tant pel que fa al volum de visitants com per l’assistència a les
activitats organitzades.
Tot i la davallada total dels grups
turístics, majoritàriament de la
tercera edat, les visites a la ciutat s’han mantingut gràcies a
l’arribada de turisme familiar i de
proximitat, caracteritzat per ser
parelles, famílies o grups reduïts
provinents de tot Catalunya.
Un altre factor que ha fet possible el manteniment del turisme
a Cervera és l’àrea d’autocaravanes, que durant tot l’estiu ha
estat amb plena ocupació, en
aquesta ocasió de visitants procedents, majoritàriament, del
nord d’Espanya.
Segons la regidora de Turisme,
Roser Segura, “que es mantingui
el nombre de visitants al municipi és una molt bona notícia, i des
de la Regidoria continuarem potenciant l’àrea d’autocaravanes i
l’oferta de visites guiades al patrimoni”.
Noves iniciatives de la
Regidoria de Turisme
Pel que fa a les activitats dutes a
terme la passada primavera i l’estiu, cal destacar l’augment d’assistents a les visites teatralitzades
“Temps d’Universitat” i “Muralles,
bruixots i carrerons, descobreix
tots els racons”.
Les visites nocturnes del mes
d’agost, malgrat tenir-les a punt,
no es van poder realitzar a causa
de l’evolució de la pandèmia. L’itinerari programat pel 10 d’agost,
“Descobrint al so de la música”,
a càrrec d’Armand Forcat i amb
la col·laboració del Conservatori,
està previst per proper 25 de setembre, dissabte de Festa Major.
Actualment s’està treballant, entre altres, en la promoció de l’església romànica de Sant Pere el

URBANISME

CONDICIONAMENT DE LES
VORERES A LA ZONA DE
L’AVINGUDA DEL MIL·LENARI

Per tal de millorar l’aspecte dels carrers de la ciutat, la Regidoria d’Urbanisme du a terme anualment el condicionament de diferents voreres. En anys anteriors es van arranjar trams de voreres a la zona nord
de la ciutat i el PP1. Com a continuació, aquest any s’actuarà a la
zona de l’avinguda del Mil·lenari, concretament als carrers Vallbona de
les Monges, Estaràs, Mossèn Cinto Verdaguer i la mateixa avinguda
del Mil·lenari.
Els Serveis Tècnics de la Paeria de Cervera han redactat una memòria
valorada de l’actuació, que preveu l’arranjament de voreres en una superfície de 255 m2 i un pressupost de 18.273 euros. Amb la memòria
aprovada, el projecte segueix el tràmit administratiu per poder dur a
terme l’actuació al més aviat possible.
La majoria de voreres on s’actuarà són de terra i estan en mal estat, i
ara es pavimentaran.
Segons el regidor d’Urbanisme, Ramon Augé, amb aquesta actuació
“a més de millorar l’estètica dels carrers, també s’augmentarà la seguretat i el confort dels vianants en aquesta zona de la ciutat”.

Gros, en una iniciativa de l’Associació d’Intèrprets del Patrimoni
Cerverí. A l’octubre es realitzarà
la presentació del projecte i la visita inaugural.
Centre d’Acollida Turística
(CAT) de Cervera
El CAT, que té com a funció principal les tasques de la Regidoria
de Turisme de la Paeria pel que
fa a la promoció i difusió de pro-

“

A l’octubre
es reobre el bar
del CAT, amb
cafeteria i restauració, que
complementa els
serveis del CAT
i la zona d’autocaravanes

ducte turístic, també treballa com
a punt d’informació de la ciutat.
Obre de dimarts a divendres, de
10 a 14 hores; i els caps de setmana i festius, de 9 a 14 hores.
Des del CAT s’ofereix informació
a visitants; atenció i gestió de les
sol·licituds d’agències, entitats o
particulars que volen realitzar un
dels itineraris guiats a la ciutat;
funció de plataforma de promoció
i publicitat; col·laboració amb actes turístics en fires, festes i mercats; i gestió i actualització de la
pàgina web www.turismecervera.
cat, on es pot trobar tota l’oferta
turística de la ciutat, l’agenda i les
notícies més rellevants, la pàgina
de Facebook i el perfil d’Instagram Turisme Cervera.
L’edifici també disposa d’un espai temàtic dedicat al naixement
de la Generalitat de Catalunya i d’un espai degustació, que
pròximament reobrirà les portes.

SEGURETAT

LA PAERIA DE CERVERA HA
INCORPORAT UNA AGENT
DE POLICIA LOCAL
El passat 1 d’agost es va incorporar una nova agent a la plantilla de la
Policia Local de Cervera, després de finalitzar el procés selectiu per a
la cobertura d’una vacant.
Des de la Paeria es va convocar, el passat mes d’abril, el procés selectiu per suplir una baixa i per constituir una borsa de treball per a
futures vacants i per poder cobrir necessitats urgents o inajornables.
Una vegada superat el procés, la nova agent s’ha incorporat a la plantilla com a funcionària interina de caràcter temporal.
Amb la nova incorporació, la Policia Local de Cervera disposa de 10
efectius, amb la següent distribució: 1 sergent, 1 caporal i 8 agents,
que cobreixen la seguretat del municipi.
El regidor de Seguretat, Ricard Vicente, i el caporal de la Policia Local
van donar la benvinguda a l’agent que s’ha incorporat a la plantilla
municipal.
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SETEMBRE
13 DILLUNS
Setmana europea de la mobilitat 2021
“Fes salut. Mou-te de manera sostenible”
(Vegeu el programa a la contraportada
i/o consulteu el web www.cerverapaeria.cat)
Del 13 al 22 de setembre
Organitza. Regidoria de Mobilitat, CAP
de Cervera, CEM Cervera, Centre
Excursionista de la Segarra i Penya
Ciclista Cervera.

16 DIJOUS
19 h / Inauguració de l’exposició
“Pintures, pinzells i colors”, a càrrec
d’Eulàlia Boronat
Lloc. carrer Combat, 24
Organitza. Associació Cultural el
Campanar de Cervera.

17 DIVENDRES
45a Setmana cultural Isagoge
Del 17 al 24 de setembre
“La cacera de bruixes a la Segarra: el
cas de Magdalena de Montclar”
(Vegeu programes a part i/o consulteu
el web www.cerverapaeria.cat)
Organitza. Regidoria de Cultura i
Museu de Cervera, amb la col·laboració de les Regidories de Polítiques
Feministes i Turisme.

MOBILITAT

24 DIVENDRES
Festa Major
Del 24 al 27 de setembre
(Vegeu programes a part i/o consulteu
el web www.cerverapaeria.cat)
Organitza. Regidoria de Festes, amb
la col·laboració de la Regidoria de
Turisme i el Museu de Cervera.

OCTUBRE
01 DIVENDRES
19 h / Concert Jove amb Berta Pedrós
(guanyadora Cervera Sound 2021) i Liam
Zerep (guanyador Escaldes Sound 2021)
Lloc. plaça Pius XII (davant de l’Espai Jove)
Aforament limitat per ordre d’arribada
Organitza. Regidoria de Joventut –
Esapi Jove el Racó

05 DIMARTS
Nou episodi d’“Històries de cases, cases
amb històries”: el podcast del Museu
“Fotografiar un instant”
Recurs en línia. www.museudecervera.cat/podcast
Organitza. Museu de Cervera.

09 DISSABTE
17 h / Jornades Europees del Patrimoni:
“Les vides al call”
“La Cervera jueva amb Regina de Quercí”: visita teatralitzada A peu de museu
Lloc. sortida de la plaça Major
Preu. 6 €; de 8 a 16 anys: 4 €;
menors de 8: gratuïta
Aforament limitat, reserva prèvia
a reserva@museudecervera.cat
Organitza. Museu de Cervera

10 DIUMENGE
12 h / Jornades Europees del Patrimoni:
“Les vides al call”
“El call jueu de Cervera. Les nissagues
dels Quercí i dels Cavaller”: visita
guiada amb Xavier Rivera, historiador
especialitzat en la història jueva de
Cervera
Lloc. sortida de la plaça Major
Aforament limitat, reserva prèvia a
reserva@museudecervera.cat
Organitza. Museu de Cervera

15 DIVENDRES
Jornada “Reviure el patrimoni: Construint memòries des de l’oralitat”
Hora. diferents sessions de 10 a 14 h
Lloc. Auditori Municipal
Aforament limitat, reserva prèvia a
reserva@museudecervera.cat
Organitza. Museu de Cervera

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

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
Fins el 27 de setembre de 2021 /
“Manos de bruja”, intervenció artística d’Ana DMatos
Horari: el del Museu (vegeu pàgina 2)
Lloc: Sant Domènec i Museu de
Cervera
Organitza: Paeria i Museu de Cervera

“Pintures, pinzell i colors”
Exposició de pintures: pastels
i aquarel·les a càrrec d’Eulàlia
Boronat
Dies i horaris: divendres 17,
dissabte 18, dijous 23, divendres
24 i dilluns 27 de setembre: de 19 a
20.30 h; dissabte 25 i diumenge 26:
de 12 a 12.30 h i de 19 a 20.30 h.
Lloc: carrer Combat 24
Organitza: Associació Cultural el
Campanar de Cervera

LA PAERIA DE CERVERA
S’ADHEREIX A LA SETMANA
EUROPEA DE LA MOBILITAT
La Regidoria de Mobilitat i Civisme coordina una programació d’activitats, entre els dies
13 i 22 de setembre, en motiu de la Setmana Europea de
la Mobilitat, que aquest any té
com a temàtica la “mobilitat
sostenible, saludable i segura”.
S’ha preparat una setmana plena d’activitats, amb la col·laboració de diferents entitats i institucions del municipi. Destaquen
les caminades organitzades pel
Centre Excursionista i el Centre
d’Atenció Primària, la hivernal
infantil de la Penya Ciclista, o
les classes dirigides d’activitats
esportives amb les monitores i
monitors de la piscina coberta
(CEM Cervera).

el compromís i la col·laboració
dels centres educatius, potenciant el desplaçament als
col·legis de manera sostenible.
El mateix dia 22, a la tarda, tindrà lloc un espectacle infantil
amb la companyia País de Xauxa, on la quitxalla podrà viure
una tarda de contes i cançons,
gaudint de la vida saludable, de
la música i la imaginació.

Com a acte central de la Setmana de la Mobilitat es farà el
Dia sense cotxes, el dimecres
22, amb l’objectiu de conscienciar que moltes de les nostres
activitats diàries les podem realitzar d’una manera sostenible,
ja sigui a peu o amb vehicles
sense motor. És per això que
s’iniciarà una campanya amb

Segons el regidor de Mobilitat i
Civisme, Jordi Pons, “assumim
el compromís de promocionar
hàbits saludables i implementar
mesures per transformar la societat amb l’objectiu d’utilitzar
menys els vehicles motoritzats i
desplaçar-se amb mitjans sostenibles i saludables”.

Tots els actes són oberts a tothom, amb aforament limitat
i inscripció prèvia a la pàgina
web de la Paeria (www.cerverapaeria.cat), complint amb les
restriccions vigents de prevenció de la Codid19 dictades pel
Procicat.

07

PAERIA. SETEMBRE / OCTUBRE 07
POLÍTIQUES DIGITALS

DIAGNOSI DELS SERVEIS DIGITALS DE LA PAERIA DE CERVERA
Per tal de continuar amb la constant millora dels serveis digitals que estan vinculats
a la Paeria de Cervera, la Regidoria de Polítiques Digitals va encarregar un treball de
diagnosi al cerverí Marc Celeiro.
El document, lliurat el passat mes d’agost,
fa una anàlisi de les diferents pàgines web,
servidors, xarxes socials i serveis de missatgeria de la Paeria. S’analitzen aspectes com

el rendiment, l’accessibilitat, la configuració i
la indexació de les diferents pàgines, oferint
solucions tecnològiques i de contingut per
millorar tots aquests aspectes.
Així mateix, també s’analitzen temes de
seguretat dels serveis que la Paeria disposa a Internet i també fa una anàlisi tècnica
de tots els perfils de xarxes socials relacionats.

Segons la regidora de Polítiques Digitals,
Roser Segura, “ens ha semblat una molt
bona eina, no només per l’anàlisi de tots
els serveis sinó també per la concreció de
les solucions proposades. Permetrà seguir
en la millora del servei que la Paeria dona
a la ciutadania”.

CULTURA / FESTES

LA ISAGOGE I LA FESTA MAJOR PRESENTEN MÉS DE 50 ACTIVITATS
El paer en cap, Joan Santacana; la regidora
de Cultura, Mercè Carulla; i la regidora de
Festes, Mireia Brandon, van presentar la
programació de la 45a Isagoge i la Festa
Major, dos esdeveniments que preveuen,
entre els dies 17 i 27 de setembre, més de
50 activitats per a tots els públics i en diversos espais, sempre garantint les restriccions i les mesures sanitàries vigents.
El paer en cap, Joan Santacana, va anunciar el pregoner i les entitats homenatjades,

que enguany seran dos: l’Associació de
Familiars i Malalts d’Alzheimer i l’Associació
Salut Mental Ondara-Sió. La Corporació
Municipal vol reconèixer la tasca d’aquestes dos entitats socials, les quals atenen
col·lectius de persones que també han patit
molt per la pandèmia.
El Pregó anirà a càrrec del jove cineasta
cerverí Jordi Boquet Claramunt, que va
guanyar el Premi Gaudí 2021 al millor curtmetratge per “Ni oblit ni perdó”.

La regidora de Cultura, Mercè Carulla, va
presentar la programació de la 45a Isagoge,
setmana cultural que enguany es dedica a
recuperar la memòria de les dones acusades de bruixeria.
La Paeria de Cervera es va adherir al Manifest “No eren bruixes, eren dones”, impulsat per la revista de divulgació històrica
Sàpiens. A Cervera estan documentats episodis de cacera de bruixes, com el cas de
Magdalena de Montclar, que fou condemnada a mort.
Amb les activitats de la Isagoge es pretén
fer “un acte de desgreuge davant les injustícies comeses a les dones acusades de
bruixeria”.

La Festa Major presenta activitats per a tots
els públics en diversos espais, amb la novetat que la cultura popular torna a sortir al
carrer després del parèntesi de l’any 2020.
Hi haurà la trobada de gegants, amb la participació de 10 colles, a la plaça del Sindicat; es recupera la Carretillada, al racó de
Santa Maria; i els lluïments del seguici festiu,
que es faran a cal Racó.

La programació inclou un cicle de xerrades, representacions teatrals en diferents
formats, cinema, tallers, presentacions de
llibres, visites turístiques, concert de jazz...
Els actes estan organitzats per la Regidoria
de Cultura i el Museu de Cervera, amb la
col·laboració de les Regidories de Polítiques
Feministes i Turisme i la Biblioteca.
La participació de les entitats locals és en el
taller de sardanes, a càrrec de la Colla Sardanista Jovencells, i el taller de percussió
infantil, organitzat pels Bombollers i l’Agrupació Seny Major.

Els concerts es faran, com l’any passat, en
un envelat que es muntarà al pati dels “Silos” (sitges del SENPA).

La regidora de Festes, Mireia Brandon, va
presentar la programació, que inclou espectacles familiars cada dia, l’oferta de concerts de nit, havaneres, el 60è concurs de
colles sardanistes, concert de Festa Major,
castell de focs...

I amb la mateixa voluntat de descongestionar el centre, les Firetes, que enguany
es tornen a recuperar, estaran ubicades a
l’avinguda de l’Esport.
Tots els actes són amb aforament limitat i
amb reserva prèvia. Reserva d’entrades i la
compra de les localitats a la web www.cerverapaeria.cat.

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·
JUNTS PER CERVERA
Encarem la fi de l’estiu i l’inici de la tardor. En termes de l’activitat de la Paeria
de Cervera: acabar les vacances de bona
part del personal; fer balanç de les activitats d’aquest estiu, especialment l’Aquelarre en les condicions especials imposades per la Covid19; iniciar la nostra Festa
Major, amb la corresponent Isagoge, que
dona punt i final a les festes majors del
nostre entorn, tant de les poblacions properes com dels nostres barris; i encarar el
proper curs polític 2021-2022.
Des de Junts per Cervera durant aquest
estiu hem iniciat una nova etapa formant
part de l’actual Equip de Govern de la
Paeria. Entre les realitzacions impulsades
des de les Àrees en les quals tenim la representació política hi trobem: actuació

en diferents carrers amb la seva neteja i
la retirada d’arbres que suposaven perill
tant per a vehicles com per a vianants,
a part de causar molèsties de salubritat;
millora de la connexió a Internet del CEI;
actuacions de promoció turística com el
segell Ignasià, en col·laboració amb els
establiments hostalers i de restauració;
ampliació de l’oferta de rutes guiades,
dirigides tant a cerverins com a turistes
amb l’objectiu que s’enduguin un tast de
la ciutat i que tornin a visitar-la i a gaudir tant del seu patrimoni històric com de
l’oferta gastronòmica; per cert, a través
del Cupó de l’ONCE es va difondre la
imatge de Cervera per tota la Península;
inici del procediment per al condicionament de diversos trams de vorera a la
zona de l’avinguda del Mil·lenari; estem

treballant en la senyalització turística i industrial; en la Ruta de la Vall del Sió, així
com en la millora de la principal artèria del
polígon industrial...
Junts aposta clarament per tirar endavant
una Cervera moderna, atractiva i millorada per tal que en gaudeixin els seus habitants. Estem treballant colze a colze amb
la resta de l’Equip de Govern per la millora de la vida dels ciutadans de Cervera
amb l’impuls en inversió que realitzarem
des de la Paeria els propers mesos. El
compromís de tot el Govern cerverí és
encarar aquestes obres d’urbanisme,
mobilitat, patrimoni, cultura, esport, promoció econòmica, noves tecnologies, turisme... per a la millora del municipi.
A part dels fons propis i de les subvencions

obtingudes per la Paeria, com 1,5% cultural per a Sant Domènec, el POUSC per a
la zona dels semàfors, el LEADER per a la
Farinera, la subvenció de la Diputació per
a la Casa de l’Esport, estem amatents a
les possibilitats de col·laboració institucional que s’obriran amb els Fons Europeus
Next-Generation.
Només ens resta desitjar-vos una gran Festa Major, encara que amb les necessàries
mesures anti-Covid19. Per desgràcia, no
ens hem tret de sobre l’actual pandèmia i
les notícies positives del nombre de vacunats es contraresten amb les successives
variants del virus i les corresponents onades d’afectació. Per tant, desitjar-vos diversió, retrobaments familiars i d’amistats,
però també molta salut!

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.

