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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 31 de desembre al dijous 6 de gnener  Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 7 al dijous 13 de gener Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 14 al dijous 20 de gener  Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 21 al dijous 27 de gener  Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 28 de gener al dijous 3 de febrer Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 4 al dijous 10 de febrer Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 18 al dijous 24 de febrer Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 25 de febrer al dijous 3 de març 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.
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JOAN SANTACANA VÉLEZ

· BREUS ·

Paer en cap
Comença l’any 2022

Aquest any semblava ser el pont di-
recte al retorn a la normalitat, el de 
la recuperació del pols que comen-
tava en la salutació de la revista de 
novembre. Però les mutacions del 
virus de la COVID són imprevisibles, 
pel que fa al moment i pel que fa a 
les conseqüències. Ens ha arribat 
la variant òmicron i ens ha obligat a 
adaptar-nos a un nou escenari: molt 
més contagi però, sembla, que amb 
infeccions més lleus.

El ritme actual de casos positius no 
l’havíem tingut mai: una mitjana de 30 
casos positius diaris en el que portem 
d’any. Aquesta xifra altera de mane-
ra ostensible el desenvolupament de 
totes les activitats: familiars, socials, 
escolars, laborals... i, molt especial-
ment, els serveis de salut de la ciutat, 
que atenen aquesta allau a més de la 
càrrega habitual de la resta de malal-

ties. Cal, com sempre, reconèixer la seva 
dedicació i professionalitat.

Aquesta situació ens porta inexorable-
ment a un manteniment de la incertesa 
global en la gestió de la vida diària, tant 
individual com familiar i social. Des de la 
Paeria, davant la necessitat de mantenir 
un nivell d’activitat que permeti una rela-
ció ciutadana propera a la normalitat i es 
mitigui una mica la disrupció diària gene-
rada per la pandèmia, hem apostat per 
continuar organitzant els actes progra-
mats, amb lleugeres adaptacions que mi-
nimitzessin les possibilitats de contagis. 

Així s’han fet el “Viu el Nadal” durant les 
vacances escolars, amb una trentena 
d’activitats dirigides a infants i adoles-
cents, amb un notable èxit de participa-
ció; ens ha visitat el patge Karim; s’ha fet 
la Cavalcada de Reis en la forma tradi-
cional a Cervera i han visitat als pobles 
agregats; hi ha hagut una actuació del 
Cicle de Teatre; el Conservatori ha fet 

els Concerts de Nadal; s’han fet visita 
teatralitzada a la Universitat organitzada 
pel CAT... Però, desafortunadament, per 
tancament de l’oci nocturn, es va sus-
pendre la festa que es preparava per re-
bre l’Any Nou.

D’altra banda, les entitats cerverines 
també han determinat fer els actes que 
habitualment programen per aquesta 
època: l’Associació de Pessebristes ha 
muntat l’exposició de pessebres a Sant 
Joan, Grepp Teatre ha interpretat els 
Pastorets, l’Agrupació Coral ha fet el 
concert de Nadales, la Coral Lacetània 
n’ha cantat al carrer, el mag Lari ha ac-
tuat al Gran Teatre de la Passió...

El més remarcable de tot ha estat l’ex-
cel·lent actitud de les persones partici-
pants en tots els actes. Les cerverines i 
els cerverins tenim ben interioritzat com 
hem de prevenir les possibles transmis-
sions i això ha permès que les d’aquests 
dies es desenvolupessin de forma sani-

tàriament pacífica i sense generació 
de brots.

Aquest és el comportament que ens 
cal per poder fer compatible la vida 
social amb l’existència de la pandè-
mia. Ara ja comencem a ser cons-
cients que ens tocarà conviure amb 
el virus, n’hem d’anar aprenent i ho 
estem fem bé. Hi haurà contagis, 
en som conscients, però els mini-
mitzarem si seguim amb l’actitud 
d’aquests dies.

S’atansa la nostra Festa Major d’hi-
vern, amb les Completes com a acte 
emblemàtic que, enguany, serà de 
nou presencial, tal com han de ser. Hi 
haurà indicacions sobre com es des-
envoluparan i segur que tindrà l’èxit 
habitual com a espectacle i, també, 
per la salut.

Gaudim-ne.
Salut ! 

Aquestes festes es van col·locar 54 llums, més 
del doble que l’any passat, i 19 cortines als 
edificis de la Universitat i la Paeria, i es va re-
cuperar la col·locació d’un element nadalenc 
a la plaça Universitat, un arbre de Nadal de 5 
metres, en una iniciativa conjunta de la Regi-
doria de Promoció Econòmica i l’Associació 
de Comerciants de Cervera.
Els llums van estar encesos del 3 de des-
embre al 6 de gener. Cal lamentar, però, que 
l’arbre es va haver de retirar abans, el 27 de 
desembre, perquè es va malmetre per un acte 
vandàlic. Des de la Paeria denunciem aquest 
acte com un fet greu d’incivisme.

El Consistori va organitzar un acte de reco-
neixement als treballadors de la Paeria que 
s’han jubilat i als que han complert més de 
25 anys de servei. 
Al llarg de l’any 2021 s’han jubilat Anto-
nio Acín i Trini Rufat. Han complert més de 
25 anys de servei: Estela Gómez, Magda 
Camps, Sisco Ramos, Francesc Nogales, M. 
Dolors Espinet, Manel Cortés, Manel Chica i 
Magda Torruella.
A l’acte es va tenir un sentit record per a Mar-
ga Hernández, que va morir el dia 15 de des-
embre, a l’edat de 60 anys. Havia treballat 
durant 24 anys al Departament de Secretaria. 

Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball, 
va realitzar, el 17 de desembre, la seva prime-
ra visita institucional a la Paeria de Cervera, 
on va signar el Llibre d’Honor i va mantenir 
una reunió de treball amb l’Equip de Govern.

Des de la Paeria es va demanar col·laboració 
per impulsar el polígon industrial i un aug-
ment de l’oferta formativa per millorar la qua-
lificació dels professionals.
Es va coincidir que cal potenciar el turisme 
d’interior vinculat al patrimoni arquitectònic i 
natural. En aquest sentit es va comprometre 
a impulsar l’habilitació de la Via Verda del riu 
Sió i el projecte turístic de la Ruta dels Cas-
tells del Sió. 

MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA RECONEIXEMENT A 
TREBALLADORS MUNICIPALS

VISITA DEL CONSELLER D’EMPRESA I TREBALL



0404 GENER/FEBRERPAERIA.

LA PAERIA APROVA ELS PRESSUPOSTOS 2022
HISENDA

En el Ple extraordinari del dimarts 21 de 
desembre es va aprovar la proposta dels 
pressupostos 2022, amb els vots favo-
rables dels tres grups que conformen 
l’Equip de Govern: ERC (4), Junts (3) i la 
CUP (2); i els vots en contra del grup de 
l’oposició SIF (2). Els regidors del PSC (2) 
van excusar la seva assistència al Ple per 
motius laborals.

Pressupost 2022
El pressupost consolidat per a l’exerci-
ci 2022, que inclou la Paeria i els seus 
organismes autònoms (Escola munici-
pal de música - Conservatori i Patronat 
de les Completes), preveu un import de 
10.916.410,23 euros tant pel que fa a l’es-
tat d’ingressos com a les despeses.

Es tracta d’una xifra que represen-
ta un augment del 8,81% respecte del 
pressupost de l’any 2021, que era de 
10.031.967,68 euros de despesa.

Pel que fa al capítol d’inversions reals, per 
a l’any 2022 s’ha decidit fer actuacions 
que han de millorar molts espais del muni-
cipi i els serveis municipals. S’hi destinarà 
un import d’1.435.794,75 euros, molt su-
perior (un 73,5%) al de l’any 2021, que era 
de 827.570 euros.

Com a noves inversions importants cal 
destacar:

La millora de la connectivitat i la circulació 
a la zona dels semàfors, a la cruïlla entre 
l’avinguda de Catalunya i el carrer Victòria. 
Es preveu una inversió de 576.230 euros, 
finançada, en part, pel Pla d’Obres i Ser-
veis de la Generalitat (PUOSC).

La substitució de la gespa artificial del 
Camp d’Esports, que representarà una 
despesa de 220.000 euros.

La primera fase del projecte de remo-
delació de l’antiga escola de música per 
convertir-se en la Casa de les Entitats pre-
veu una inversió superior als 180.000 eu-

ros per a l’exercici 2022. El projecte, que 
s’executarà en diverses fases, té un pres-
supost total de més de 500.000 euros.

La instal·lació de plaques fotovoltaiques 
en edificis municipals tindrà un cost de 
170.000 euros, que es finançarà en part 
amb fons Next Generation.

La resta de les inversions (un total del 
22,23 % del pressupost) consistiran en 
millores als nuclis agregats, actuacions ur-
banístiques...

Gràcies a la política de prudència en la 

despesa en aquests darrers anys i la bona 
gestió dels recursos disponibles i la recer-
ca eficient de subvencions, es considera 
que la situació econòmica de la Paeria és 
prou sanejada com per afrontar aquestes 
inversions.

Pel que fa a les despeses de caràcter es-
pecífic, cal destacar que a l’Àrea d’Edu-
cació és on es destinen més recursos, 
un total d’1.358.319 euros. A continuació 
es troben les partides de Cultura i Festes 
(934.392 euros), Esports (910.854 euros), 
Benestar comunitari (867.306 euros)... 
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Un dels serveis que ofereix el Centre d’Em-
preses Innovadores de Cervera (CEI Cer-
vera) és el suport i la promoció constant 
de les empreses que hi estan allotjades.

Per aquest motiu, en l’anterior número de 
la revista, es va iniciar un cicle de presen-
tacions de les empreses que a data d’avui 
hi estan instal·lades. 

En aquesta revista us presentem l’empre-
sa Europe Dental Lab, ubicada al mòdul 1 
del CEI.

Què és Europe Dental Lab?
És una empresa amb molts anys d’expe-
riència al sector de les pròtesis dentals. Va 
iniciar la seva activitat a Cornellà i el passat 

LES EMPRESES DEL CEI CERVERA: EUROPE DENTAL LAB
estiu es va instal·lar al CEI Cervera per do-
nar un gir al negoci i fer-lo créixer mitjançant 
innovació i tecnologia, especialment en el 
sector de la pròtesi dental fixa amb produc-
ció CAD/CAM (disseny assistit per ordina-
dor i fabricació per ordinador).

Qui en forma part?
Al capdavant del laboratori hi trobem Juan 
Muñoz, tècnic de pròtesis amb llarga ex-
periència en el sector, i Marta Muñoz, com 
a consultora estratègica de negoci. A més, 
també formen part del projecte Begoña 
Pozo i Natalia Quintero.

A què es dedica?
Es dedica a la fabricació de pròtesis den-
tals, concretament estan especialitzats en 

pròtesis removibles i fixes que venen 
encarregades per les clíniques. A més, 
estan focalitzant-se en el desenvolu-
pament i la innovació tecnològica en el 
sector amb la tecnologia CAD-CAM, 
evolucionant d’aquesta manera d’un 
sector que era purament artesà a un ne-
goci del futur, amb les tecnologies 3D.

Més informació: 
Telèfon: 653900092.
Correu electrònic: 
eurodentalbcn@gmail.com

SEGURETAT, MOBILITAT I CIVISME

L’ÍNDEX DE FETS DELICTIUS ES MANTÉ BAIX A CERVERA
El passat mes de desembre es va 
reunir la Junta Local de Seguretat 
de Cervera, que va passar balanç 
de les actuacions dels cossos 
policials i de protecció civil al mu-
nicipi durant l’any 2021.

Una de les dades que es van des-
tacar fou el baix índex de delic-
tes produïts a Cervera l’any 2021 
(313), amb una incidència del 33% 
per cada 1.000 habitants, lluny de 
les dades del conjunt de Catalun-
ya, que superen el 50%.
Entre els fets delictius, es va detec-
tar un augment de les estafes infor-
màtiques, mentre que van baixar 
els robatoris i les agressions.

En la reunió, la Policia Local de 
Cervera va presentar l’informe 
de les actuacions realitzades del 
gener al novembre del 2021: se-
guretat ciutadana (3.648), tràn-
sit (3.325), policia assistencial 
(3.820), policia administrativa 
(1.292), accidents (109), civisme 
(152) i mediació (55).
El nombre més elevat d’interven-

cions s’ha donat en policia as-
sistencial, que inclou les tasques 
d’informació a la ciutadania, ajuda 
a les persones, intervencions en 
establiments... En seguretat ciu-
tadana, que són tasques de vigi-
lància i prevenció de delictes, pro-
tecció d’habitatges i pobles del 
municipi per evitar robatoris, ac-
tes de vandalisme, queixes ciuta-
danes, prevenció de la Covid19... 
En trànsit, àmbit en què s’intervé 
en els accidents, les denúncies, la 
regulació de la circulació... 

Es va destacar també la tasca 
de la Policia Local en les inter-
vencions de civisme (152 actua-
cions) i de mediació (55).

Pel que fa a civisme, hi ha un ele-
vat nombre d’actuacions realitza-
des per l’excés de sorolls. Mentre 
que en l’àmbit de la mediació han 
resolt de manera satisfactòria 55 
casos, la majoria derivats de con-
flictes veïnals, molèsties causa-
des per animals de companyia i 
casos d’absentisme escolar.

L’objectiu de la Policia Local 
sempre és la mediació i intentar 
millorar la convivència de tota la 
ciutadania del municipi.
 
La Junta Local de Seguretat del 
municipi de Cervera està integra-
da per representants dels Mos-
sos d’Esquadra, Guàrdia Civil, 

Policia Local, Bombers i Protec-
ció Civil del Consell Comarcal, i 
representants polítics del Depar-
tament d’Interior, la delegació del 
Govern de la Generalitat, la sub-
delegació de l’Estat i la Paeria de 
Cervera.
En representació de la Paeria 
hi van participar el paer en cap, 

Joan Santacana; el regidor de 
Seguretat, Ricard Vicente; el re-
gidor de Mobilitat, Jordi Pons; i el 
regidor de Protecció Civil, Xavier 
Gras. En aquesta ocasió també 
hi van assistir el delegat de la Ge-
neralitat, Bernat Solé, i el subde-
legat de l’Estat, José Crespín.
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GENER
23 DIUMENGE

18 h / Xarxa, teatre infantil i juvenil. 
Representació de “Remember Show”, 
amb Teatre Mòbil i Marcel Gros
Hora. 18 h
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. La Xarxa Cervera

19 h / Concert de piano amb Michael 
Davidov
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Associació d’Amics de la 
Música

29 DISSABTE
20 h / Misteri Folk
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Xarxa d’Espais de Música 
Tradicional

30 DIUMENGE
18 h / Concert “És l’hora de l’orques-
tra”, a càrrec de Dàmaris Gelabert, 
Orquestra Simfònica del Vallès i Coral 
Infantil Nova Cervera, amb la direcció 
de Xavier Puig Ortiz.
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Coral infantil Nova Cervera

FEBRER
05 DISSABTE

Festa Major del Santíssim Misteri
Vegeu programació a part

20 h / Cant de les Completes
Lloc. església de Santa Maria
Organitza. Patronat de les Completes 
de Cervera

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

9.30 h / Cada dimarts i dijous
Salut i amistat: Cicle 
de caminades

ALTRES ACTIVITATS

La Regidoria de Festes va tornar a 
organitzar la iniciativa ”El Caganer 
Amagat”, que enguany presen-
tava un àlbum amb 32 cromos 
d’il·lustracions de caganers, que 
representaven elements i entitats 
de cultura popular de Cervera.

Els àlbums es podien recollir als 
comerços participants i s’havien 
d’anar emplenant amb els cromos 
que es trobaven repartits pels ma-
teixos establiments. En motiu de 
la bona acollida de la iniciativa els 
àlbums es van esgotar els primers 
dies i es van fer més còpies per 
poder satisfer així la demanda de 
les famílies interessades.

El disseny de la proposta ha tor-
nat a ser del jove cerverí Roger 
Farré, que la va ampliar amb set 
noves il·lustracions. 

ÈXIT DE LA SEGONA EDICIÓ 
D’“EL CAGANER AMAGAT” 

Segons la regidora de Festes, Mi-
reia Brandon, “l’objectiu de l’acti-
vitat és promocionar i incentivar la 
compra al comerç local i, alhora, 
fer-ho de manera divertida i nada-
lenca”.

06 DIUMENGE
Festa Major del Santíssim Misteri
Vegeu programació a part

19 h / Representació de “Màster Xof”, 
amb Joan Pera
Cicle de teatre “Apassiona’t”
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Paeria de Cervera

13 DIUMENGE
12.30 h / Processó del Puro
Amb la participació de les entitats 
Associació Salut Mental Ondara-Sió 
i Associació de Familiars i Malalts 
d’Alzheimer
Lloc. cementiri de Cervera
Organitza. Paeria de Cervera

18 h / Xarxa, teatre infantil i juvenil.
Representació d’“Hamelí”, 
amb Xip Xap
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. La Xarxa Cervera

20 DIUMENGE
19 h / Representació de “Fragile”, 
amb Ferran Orobitg
Cicle de teatre “Apassiona’t”
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Paeria de Cervera

“El Caganer Amagat” és una ini-
ciativa de la Regidora de Festes, 
amb la col·laboració de l’Associa-
ció de Comerciants de Cervera 
i l’Associació de Comerciants i 
Professionals del Nucli Antic.

FESTES

JOVENTUT I ESPAI JOVE

MEDI AMBIENT I ESPORTS

BALANÇ POSITIU DE LA 
SEGONA EDICIÓ DE “VIU 
EL NADAL A CERVERA”

MILLORA ENERGÈTICA ALS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS

La Regidoria de Joventut i l’Espai Jove de la Paeria van tornar a orga-
nitzar la iniciativa “Viu el Nadal a Cervera”, amb una programació de 
més de 30 activitats per a infants i joves, entre els dies 23 de desem-
bre i 4 de gener.

La Paeria de Cervera ha promogut la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a la teulada de la piscina coberta, les quals, juntament 
amb un nou sistema aerotèrmic per a la producció d’aigua calenta sa-
nitària centralitzada, permetrà millorar l’eficiència energètica i un con-
siderable estalvi econòmic en les instal·lacions esportives municipals.

Les actuacions han tingut un cost total de 166.178 euros, i la Paeria 
ha rebut una subvenció de 206.000 euros de la Diputació de Lleida 
per finançar-les.

Segons la regidora de Medi Ambient, Mercè Carulla, “amb la implan-
tació d’aquests nous sistemes, el complex esportiu de Cervera esde-
vé pioner en eficiència energètica i estalvi”. En un futur no es descarta 
instal·lar també plaques fotovoltaiques en altres edificis municipals.

D’altra banda, la mateixa regidora de Medi Ambient, Mercè Carulla, i 
el regidor d’Hisenda, Jordi Pons, destaquen “la gran implantació de 
plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum que ha tingut Cervera per 
part de particulars i la bona acollida de la bonificació de l’IBI aprovada 
per la Paeria, amb una trentena de sol·licituds registrades fins a data 
d’avui”.

La majoria de les activitats es van programar en dies laborables de 
les vacances escolars i com a alternativa al tradicional Parc de Nadal, 
que enguany es va tornar a suspendre per evitar concentracions de 
persones per la pandèmia.

Les activitats es van portar a terme, de manera descentralitzada, en 
diferents espais i equipaments de la ciutat. Es van organitzar tallers di-
versos, esports, entreteniment, espectacles... que van tenir una gran 
acceptació per part dels infants i joves que hi van participar.

La regidora de Joventut, Meritxell Ramon, valora “de manera positiva 
aquesta segona edició de ‘Viu el Nadal’, que ha pogut oferir activitats 
de lleure a Cervera per a infants, joves i famílies”.

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 27 de març /
“Josep Benet, en la desfeta 
i el redreç”
Horari. el del Museu (vegeu pàgina 2)
Lloc. Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera
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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.

BON ANY 2022. 
SALUT I PROSPERITAT

Quant surti la publicació d’aquesta revis-
ta Paeria ja haurem encarat l’any 2022. 
Des de Junts per Cervera us desitgem un 
magnífic any després de les complicacions 
dels darrers anys a causa de la pandèmia.  
Quan redactem aquest escrit estem enmig 
de les festes nadalenques, i amb la CO-
VID fent estralls a Cervera i a bona part del 
món... Lamentem que aquest any tampoc 
hem tingut unes festes nadalenques i un 
Cap d’Any normal.

Durant tot el 2021 des de la Paeria i des 
de les entitats cerverines s’han anat recu-

perant les diverses activitats que acostu-
men a omplir el nostre municipi de festa, 
cultura, turisme, esbarjo... tan necessàries 
després del confinament estricte del 2020, 
però sempre seguint les obligacions i re-
comanacions sanitàries. Es fa difícil per les 
administracions, per les entitats, per les 
empreses, pels comerços, per la restau-
ració i també per les famílies. Veiem tren-
cats els plans d’un dia per l’altre, segons 
la famosa corba de la R, els casos positius 
i els corresponent confinaments al nostre 
voltant... Però en tots aquests nivells de la 
vida, s’ha de superar la situació i prendre 
la millor decisió en cada moment. 

També les traves burocràtiques fan alentir 

els projectes de les administracions i dels 
privats. Hem de seguir treballant en la sim-
plificació administrativa a tots els nivells.
 
Junts per Cervera a la Paeria afrontem 
aquest 2022 amb el pressupost aprovat i 
tota la maquinària política, administrativa i 
tècnica a punt per poder desenvolupar els 
projectes de ciutat: urbanístics, turístics, 
de manteniment, de promoció econòmi-
ca, socials, culturals, festius, educatius, de 
seguretat, de mobilitat, mediambientals, 
esportius, de joventut... 

Esperem que puguem vèncer la lluita amb 
la COVID i ens permeti avançar, tant a la 
Paeria com a les entitats, empreses, es-

tabliments...  de Cervera en els projectes 
plantejats per fer del nostre municipi un 
millor espai per viure. 

Les darreres paraules d’aquest escrit les 
dediquem, com no, a tot el personal sa-
nitari, que pateix les conseqüències de la 
COVID i ens cuida a la resta de la població: 
Moltes gràcies des de Junts per Cervera, 
com sempre, per la vostra tasca!

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·

JUNTS PER CERVERA

ERC CERVERA
DEFENSAR EL CATALÀ, 
DEFENSAR EL PAÍS

El català ha estat, és i serà la llengua 
vehicular al sistema educatiu de Ca-
talunya.
Davant les darreres ingerències judicials 
contra la immersió lingüística als centres 
escolars de Catalunya, les reiterades pro-
vocacions i les agressions directes en con-
tra de la llengua catalana, des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya ens refermem 
en el compromís de defensa del model 
d’escola catalana.  

Es tracta d’un model d’èxit que ha repre-
sentat i representa un gran consens de 
país ja que és integrador i respectuós amb 
totes les llengües i persones. I és l’únic 
model que a Catalunya garanteix la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat i la normalització 

de l’ús del català. I així ha de seguir sent, 
amb la finalitat de construir una societat 
més cohesionada, democràtica i lliure.

El que pretenen aquestes sentències i 
provocacions no és solament atacar la 
llengua, sinó també fracturar la societat 
catalana.

No podem entendre que un jutge hagi de-
cidit sobre una realitat que desconeix,  ja 
que mai ha existit un problema de llengües 
dins de l’ensenyament.  Així, compartim  
plenament els arguments del manifest  de 
la plataforma Som Escola (considerant 
aquestes actuacions judicials com un nou 
intent d’agressió al model d’escola ca-
talana i el seu enfocament pedagògic, 
com una intolerable intrusió dels tribu-
nals per regular el model i la política 
educativa del país i són actuacions que 
representen una perillosa forma d’ins-

trumentalització política de l’educació i 
de la llengua.)  Són els professionals de 
l’educació, i no els juristes, els qui han de 
determinar quin model d’ús garanteix la 
competència lingüística dels alumnes en 
cada cas.

Cada centre escolar de Catalunya ha ela-
borat el seu propi Projecte lingüístic, que 
defineix la realitat, el context i les neces-
sitats lingüístiques del seu entorn concret. 
Cal preservar els projectes lingüístics dels 
centres i les administracions han de vetllar 
perquè allò establert en el projecte lingüís-
tic de cada centre sigui efectivament el 
que passa dins les seves aules. La realitat 
lingüística  als centres educatius ha de mi-
llorar. No ha estat suficient el que s’ha fet 
aquests darrers anys.

La situació de l’ús del català – a nivell es-
colar i a nivell social- és preocupant,  no 

és la que voldríem i les darreres dades així 
ho confirmen.

D’altra banda, l’ús social del castellà al 
nostre país té una gran força, és la llengua 
predominant en els canals de televisió, en 
el cinema, en les plataformes de música i 
d’audiovisuals, en el YouTube, en el Tik-
Tok... Tot fa evident que el 25% de classes 
en castellà ja s’apliquen amb escreix en 
tota la nostra vida diària com a catalans 
i catalanes.

Per tot això, cal blindar la immersió lingüís-
tica: s’ha de parlar i buscar consensos i 
acords.  A ERC estem compromesos amb 
la protecció de la llengua i del model d’im-
mersió lingüística.

“No només ens hi juguem el futur de la 
llengua; ens hi juguem una idea comuna 
de país”.

MILLORA ENERGÈTICA ALS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS

La cavalcada de Reis va recuperar enguany 
el recorregut habitual pels carrers de Cervera, 
amb sortida a l’avinguda del Mil·lenari i arribada 
a plaça Major, on els va rebre el paer en cap, 
Joan Santacana, i els regidors del Consistori, 
que els van lliurar la clau de la ciutat.

La rebuda dels Reis d’Orient va ser a peu de 
plaça, en una tarima de grans dimensions, des 
d’on es van dirigir a la població i van saludar els 
infants, mantenint les distàncies de seguretat i 
respectant la normativa sanitària vigent.

Una altra novetat d’aquesta edició fou l’anunci 
previ de l’arribada de la cavalcada, amb carros-
ses que es van desplaçar a la tarda pels barris 
de la ciutat avisant el veïnat. 

Finalment, també com a novetat, hi va haver 
castells de foc a l’inici de la cavalcada i quan 
els Reis van arribar a la plaça Major.

L’endemà, el dia 6 de gener, els Reis d’Orient 
van visitar, com és habitual, els pobles de Cas-
tellnou i Vergós, i enguany, com a novetat, tam-
bé es van desplaçar a la Cardosa.

ELS REIS D’ORIENT VAN VISITAR CERVERA, CASTELLNOU, VERGÓS I LA CARDOSA
Els actes els organitzen la Regidoria de Festes 
i la Comissió de Reis, amb la col·laboració de 
persones voluntàries, entitats i empreses de 
la ciutat. 

La regidora de Festes, Mireia Brandon, vol 
mostrar el seu “agraïment a totes les persones 
que cada any ajuden a fer possible l’arribada 
dels Reis d’Orient a Cervera, i especialment a 
la Comissió de Reis, pel seu ajut incombusti-
ble”. Moltes gràcies per la vostra implicació!




