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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 
 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: de 15.30 a 19.30 h
Dimarts: de 9.30 a 13.30 i de 9.30 a 13.30 h
Dimecres: de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 19.30 h

Dijous: de 15.30 a 19.30 h
Divendres: de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 19.30 h
Dissabtes: de 9.30 a 13.30 (a partir de l’1 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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Del divendres 2 al dijous 8:  Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 9 al dijous 15:  Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 16 al dijous 22:  Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 23 al dijous 29:  Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 30 al dijous 6 d’octubre:  Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

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

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

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

Del divendres 28 al dijous 3 de novembre:  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.
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JOAN SANTACANA VÉLEZ

· BREUS ·

Paer en cap
La transició de l’estiu a la tardor està farcida de dates amb alta significació iden-
titària com a comunitat local i nacional: la Diada, la Festa Major i l’1 d’octubre.

La Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, commemora la lluita per les nos-
tres llibertats com a nació, com a estat. Hauria de ser, com és arreu del món, una 
data de celebració, una data en la qual les catalanes i els catalans poguéssim fer 
ostentació de ser un poble obert, generós, pròsper... i, sobretot, lliure. No és així, Ca-
talunya no és una nació lliure i la seva Diada ha de tenir un component de lluita cívica 
i pacífica per reivindicar els drets que ens corresponen com a poble sobirà. 
Aquesta reivindicació ha de ser ferma en l’objectiu compartit i oberta en les estra-
tègies per anar-hi. No hi ha d’haver retrets per escollir una ruta o un altra, si tallem 
camins perdem companys de viatge. 

La Festa Major, el quart diumenge de setembre, és l’esdeveniment que més ens 
identifica com a cerverins. Les festes majors són dates de trobades familiars; de 
sortir al carrer; de llocs comuns que han estat, són i seran elements que con-
necten la tradició dels nostres predecessors amb la nostra actualitat i amb la 
incipient definició del futur que han de fer els nostres successors.
Enguany, un cop reduïda la pandèmia, recuperem espais de festa i els podrem 
ocupar sense el temor a contagis dels darrers dos anys. El bullici tornarà als ca-
rrers i les places, a la carpa dels concerts i balls, a l’espai de les atraccions... tot 
gaudint dels seguicis festius, les sardanes, els balls, els gegants i capgrossos, 
l’aixecament dels castells, el ball de diables, el castell de focs...
La Festa Major ve precedida de la setmana cultural de la Isagoge, que enguany com-
memora dos centenaris: el de la construcció de la Farinera del Sindicat Agrícola de 
Cervera i sa comarca i el del naixement del mestre cerverí Ramon Turull i Bargués. 
La Paeria, en l’acte del pregó de la Festa Major, homenatjarà dues entitats cer-
verines que celebren el seu 50è aniversari: el Centre Excursionista de la Segarra i 

l’Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines. Entitats que han deixat petjada 
en moltes persones de la ciutat que han tingut relació amb elles, tant en el seu 
creixement personal com en el col·lectiu. Entitats amb tanta projecció social són 
bàsiques per bastir una comunitat cohesionada.
El pregoner de la Festa Major serà el Centre Obrer i Instructiu d’Unió Republi-
cana. El Centre va tenir un paper fonamental en l’organització i la coordinació a 
Cervera del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i, en nom de tots els que van 
defensar les urnes i possibilitar la votació, obrirà la Festa tot pregonant la raó 
del poble sobirà.

És precisament l’1 d’octubre la tercera data de significació identitària de la tar-
dor. Fa cinc anys que les institucions catalanes van convocar i organitzar un 
referèndum per saber si la seva ciutadania volia que Catalunya esdevingués un 
Estat independent en forma de república. L’Estat espanyol va voler reprimir la 
celebració del referèndum i ho va fer de la forma més inhumana possible, utilit-
zant la violència desaforada contra un poble que pacíficament volia expressar 
la seva opinió. Malgrat aquesta repressió, el poble es va mobilitzar davant els 
col·legis electorals i va fer possible les votacions. 
A Cervera també fou així. La conjunció de voluntats de la Paeria i dels ciuta-
dans va permetre que 2.710 persones emetessin el seu vot de forma segura. 
En el cinquè aniversari d’aquest fet cal tenir present que les voluntats populars 
són sobiranes, que les institucions han de servir aquestes voluntats i que va en 
contra de l’esperit democràtic volen anorrear-les fent ús de la violència d’Estat.

Ve la tardor, l’11 de setembre, la Festa Major i l’1 d’octubre ens recorden quina 
és la nostra identitat comuna: Cervera i Catalunya.

Salut !

La Regidoria de Mobilitat de la Paeria, amb la 
col·laboració d’entitats i altres institucions del 
municipi, organitza una programació d’activi-
tats, entre els dies 17 i 22 de setembre, amb 
motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat.
La programació preveu caminades, sortides 
amb bicicleta i patins, activitats esportives di-
rigides, una parc infantil de trànsit, un espec-
tacle d’animació i, com a novetat, el sorteig 
de sis patinets entre els infants que desplacin 
a l’escola de manera sostenible (amb bici o 
patins). 

Segons el regidor de Mobilitat, Jordi Pons, “amb 
aquestes iniciatives volem promoure els hàbits 
saludables i potenciar els desplaçaments per la 
ciutat amb mitjans més sostenibles”.

La Paeria de Cervera ha adjudicat la prime-
ra fase de l’obra de millora del ferm al tram 
que enllaça la carretera L-311 i el nucli de la 
Prenyanosa. Amb aquesta actuació es pretén 
reparar els trams que estan molt deformats, 
amb el sanejament i la posterior aplicació 
d’asfalt, i millorar el drenatge, amb la recon-
ducció de les aigües pluvials i la neteja dels 
passos soterrats.

L’actuació té un cost d’uns 50.000 euros i un 
termini d’execució d’uns dos mesos. Durant 
les obres, que s’informaran oportunament als 
veïns, es tallarà el trànsit i els vehicles hauran 
d’accedir al poble per la part est.

Del 23 al 26 de setembre Cervera celebra 
la Festa Major, que presenta activitats per a 
tots els públics, recupera la plena normali-
tat i torna a instal·lar l’envelat i les firetes al 
centre.

Les entitats homenatjades són el Centre Ex-
cursionista de la Segarra i l’Agrupament Es-
colta i Guia Coll de les Savines, pel seu 50è 
aniversari, i el Pregó és a càrrec del Centre 
Obrer Instructiu d’Unió Republicana, en ho-
menatge a la mobilització popular que va fer 
possible l’1 d’Octubre a Cervera.
Els concerts es fan a l’envelat, a la plaça Pius 
XI, i les activitats de cultura popular tornen a 
prendre els carrers i recuperen la plaça Ma-
jor com a espai habitual de lluïments i mos-
tres de balls.

SETMANA EUROPEA DE 
LA MOBILITAT A CERVERA

MILLORA DE LA CARRETERA D’ENLLAÇ 
A LA PRENYANOSA

LA FESTA MAJOR RECUPERA ELS ESPAIS 
FESTIUS HABITUALS



0404 SETEMBRE/OCTUBREPAERIA.

PATRIMONI

      Va manifestar el seu compromís 
amb la rehabilitació del patrimoni “

LA CONSELLERA NATÀLIA GARRIGA VISITA CERVERA
GOVERNACIÓ

La setmana prèvia a la celebració de 
l’Aquelarre van acabar les obres de sa-
nejament de les façanes de la Universitat 
de Cervera, uns treballs que s’han fet per 
evitar possibles despreniments i que han 
permès retirar les tanques de seguretat 
que envoltaven l’edifici des del desembre 
del 2020. 
Les obres han consistit en la neteja de 
les cornises i altres elements de pedra de 
tots els nivells de les façanes. En funció 
del seu estat de conservació, s’han retirat 
les peces susceptibles de caure i la resta 
s’han rejuntat amb morter de calç o amb la 
col·locació d’agulles d’acer.

EL DEPARTAMENT DE CULTURA CONSOLIDA LES FAÇANES DE LA UNIVERSITAT

S’ha actuat a les façanes oest (plaça Uni-
versitat), nord (carrer Manel Ibarra) i est 
(passeig Jaume Balmes), en un total de 
406 metres lineals. A la façana sud (carrer 
Canceller Dou) no ha calgut, ja que es va 
restaurar l’any 2018.

Els treballs, que han durat un mes, han 
anat a càrrec de l’empresa Construccions 
Codina Vall. Han representat una inversió 
de 48.339 euros, aportada pel Departa-
ment de Cultura.

Si bé s’han retirat totes les tanques, no 
s’han pogut treure les bastides que pro-

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, 
va visitar la ciutat, dimecres 24 d’agost, 
on va gaudir d’activitats del Dimecres de 
Cendra d’Aquelarre com la sortida de la 
cercavila a la plaça Universitat o l’espec-
tacle de titelles al carreró de les Bruixes.

La visita de la consellera va començar a 
la Paeria de Cervera, on va mantenir una 
reunió de treball amb el Consistori Munici-
pal. Hi van participar el paer en cap, Joan 
Santacana; la regidora de Cultura i diputa-
da a la Diputació de Lleida, Mercè Carulla; 
els regidors Ramon Augé, Ricard Vicen-
te, Roser Segura, Joan Prat i Assumpció 
Creus; i el director dels Serveis Territorials 
de Cultura a Lleida, Albert Turull, que tam-
bé va acompanyar la consellera en la seva 
visita a Cervera.

Després de la reunió va tenir una trobada 
amb l’escriptora i farmacèutica cerverina 
Rosa Fabregat, filla predilecta de la ciutat 
i Premi Nacional de Cultura 2022. Segons 
Natàlia Garriga, fou “un plaer poder parlar 
amb Rosa Fabregat, una dona lúcida i es-

timada que ha deixat petjada en les nos-
tres lletres. Una gran referent!”.

Posteriorment es va desplaçar a l’edifi-
ci modernista del Sindicat, on va poder 
veure els treballs que s’estan executant 
d’adequació de la planta baixa de l’ala sud 
per destinar-la a usos museístics i oficines 
municipals.

A la Universitat de Cervera va veure el re-
sultat de les obres de sanejament de les 
façanes, promogudes pel Departament 
de Cultura, i que han permès retirar les 
tanques de seguretat que envoltaven 
l’edifici.

Va visitar dos dels equipaments culturals 
que estan ubicats a la Universitat: l’Arxiu 
Comarcal de la Segarra i la Biblioteca Co-
marcal Josep Finestres, on va ser rebuda 
per les directores, Dolors Montagut i Eli-
senda Valls, respectivament. 

Al Museu Comarcal de Cervera va visi-
tar els espais expositius i la Casa Duran i 

Sanpere, on la directora, Carme Bergés, li 
va presentar el Pla estratègic del Museu.

El paer en cap, Joan Santacana, va agrair 
a la consellera “el seu compromís amb 
la restauració del patrimoni arquitectò-
nic i monumental de Cervera”. Pel que 
fa a l’Aquelarre li va demanar que “pugui 
obtenir el reconeixement com a festa tra-
dicional d’interès nacional”. Actualment 
l’Aquelarre és només una festa catalogada 
i el reconeixement com a festa d’interès 

nacional permetria millorar l’organització i 
obtenir més finançament.

De la seva banda, la regidora de Cultura, 
Mercè Carulla, va destacar que “Cervera 
vam mostrar la riquesa de la nostra cultura 
popular i vam fer arribar a la consellera les 
necessitats per consolidar-la”. També que 
“li vam demanar suport per als projectes 
iniciats al Sindicat Agrícola i al Museu i per 
continuar amb la restauració de patrimoni”.

tegeixen la porta de l’accés principal, per 
la plaça Universitat, i les portes de les to-
rres de Sant Antoni i de la Pèrgola. Durant 
l’actuació s’han detectat problemes d’an-
coratge en elements decoratius i alguns 
desperfectes a les cobertes, que s’hauran 
d’arranjar en properes fases.

El paer en cap, Joan Santacana, destaca 
que “amb aquesta actuació a les façanes 
es garanteix la seguretat a l’edifici i s’espe-
ra que tingui continuïtat als patis interiors”.

Informe sobre la conservació 
de les façanes
L’any 2020 el Departament de Cultura de 
la Generalitat va encarregar un informe so-

bre l’estat de conservació de les façanes. 
L’informe va detectar patologies construc-
tives que afectaven les cornises i els altres 
elements de pedra. Va determinar que, per 
garantir la seguretat, calia instal·lar basti-
des de protecció a les portes d’accés a 
l’edifici i tanques a tot el perímetre, excepte 
a la façana sud.

El desembre del 2020 es van col·locar 
les tanques com a mesura per garantir la 
seguretat dels vianants i de les persones 
usuàries dels equipaments educatius i cul-
turals de la Universitat.
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Un dels serveis que ofereix el Centre 
d’Empreses Innovadores (CEI Cervera) 
és el suport i la promoció de les empre-
ses que hi estan allotjades.

En aquest número es presenta Suba-
quàtic Cervera, ubicada al mòdul 2.

LES EMPRESES DEL CEI CERVERA: SUBAQUÀTIC CERVERA
tic Cervera pretén fer arribar l’esport del 
busseig mitjançant la seva pràctica en pis-
cina i sortides al mar a diferents llocs de 
Catalunya, de l’Estat espanyol i, fins i tot, 
sortides internacionals.

Qui en forma part?
Al capdavant de l’empresa trobem David 
Mendoza, tècnic en busseig esportiu amb 
escafandre amb una llarga experiència en 
el sector. A més, també forma part del pro-
jecte Makara Diving Center, des d’on ofe-
reixen serveis de coaching, d’ajuda i supe-
ració de males experiències aquàtiques. 

Què ofereix?
Subaquàtic Cervera ofereix als seus 
clients: cursos d’iniciació al busseig per a 

AQUELARRE

L’AQUELARRE RETORNA AMB TOTA LA SEVA ESPLENDOR

Què és Subaquàtic Cervera?
És una empresa amb cinc anys d’expe-
riència al sector del submarinisme. Va ini-
ciar l’activitat el 2018 i està ubicada al CEI 
Cervera per tal de fer visible aquest esport 
en una àrea que no té mar i on, per tant, 
no se sol oferir aquest servei. Subaquà-

persones principiants; batejos de sub-
marinisme; cursos de reciclatge per a 
aquelles persones que fa temps que 
no bussegen; sortides al mar guiades; 
cursos especialitzats per a persones 
més experimentades (busseig profund, 
Nitrox, orientació, flotabilitat, ciència del 
busseig, estrès i rescat, recerca i recu-
peració, onades, marees, corrents...); 
cursos per a professionals de busseig; 
lloguer de material de busseig; viatges 
internacionals programats; manteni-
ment i reparació d’equips de submari-
nisme, i venda de material de busseig.

Més informació: telèfon 647 17 39 84 
/ correu electrònic subaquaticcervera@
gmail.com.

L’Aquelarre va superar amb nota l’edició 
de retorn a la normalitat. Més de 30.000 
persones van omplir els carrers de Cerve-
ra per gaudir d’una de les festes populars 
de referència a Catalunya. 

Un any més, l’Aquelarre va comptar amb 
la implicació de les entitats i professio-
nals cerverins, que després de dos anys 
de parèntesi van posar tot el seu esforç 
per aconseguir una edició memorable. 
Ball de Diables de Cervera Carranquers, 
Alea Teatre, Band Tokades, La Caserna 
Espai de Teatre, Bombollers de Cervera 
i els Geganters i Grallers de Cervera van 
tornar a demostrar que el seu paper és un 
dels trets distintius d’una festa que es viu 
intensament.

La proposta artística d’enguany, dirigida 
per Albert Parra, de la companyia cerveri-

na Alea Teatre, va tenir com a acte central 
una espectacular posada en escena amb 
elements mòbils, danses aèries i música 
en directe. Inspirat en la mitologia nòrdica, 
va mostrar la batalla cataclísmica entre les 
forces del caos i les de l’ordre, que acaba 
amb el món i mata la majoria dels déus i 
els seus adversaris, donant lloc al naixe-
ment d’un nou món.
L’espectacle va iniciar-se amb l’Encesa 
de la Universitat, inici d’una cercavila amb 
música i foc en la qual van participar les 
entitats cerverines i les colles convidades. 
Els actes es van allargar fins ben entrada 
la matinada i van culminar amb la tradi-
cional Escorreguda del Mascle Cabró i el 
Foqueral del Ball de Diables de Cervera 
Carranquers.

La tarda de dissabte els infants van ser 
els protagonistes amb la celebració de 

l’Aquerralet, la versió infantil de la festa on 
els participants van poder posar en pràc-
tica i mostrar tot el que havien estat treba-
llant als tallers que van tenir lloc durant la 
setmana prèvia a l’Aquelarre.

La festa va comptar amb una interes-
sant oferta musical amb la participació 
de grups emergents dels Països Catalans 
com la Balkan Paradise Orchestra, Tito 
Pontet, Cat Folkin o la Troupe. També hi 
van ser presents artistes locals com el DJ 
Noninà i The Pink Goats.

Durant tot el cap de setmana també es va 
celebrar la Fira del Gran Boc, una mos-
tra de contingut esotèric que és tot un re-
ferent a Catalunya. Va registrar una molt 
bona afluència de públic i va comptar amb 
una àmplia proposta d’activitats comple-
mentàries.

El tret de sortida de l’Aquelarre el va do-
nar divendres la trobada de bèsties de foc, 
que enguany va estar centrada en bèsties 
amb dos o tres caps i va comptar amb la 
participació de bestiari d’arreu del país. A 
la nit, l’espectacle ‘Entranya’ de les Band 
Tokades va omplir la plaça Major de dan-
sa, música i foc.  

Des de la Regidoria d’Aquelarre es fa una 
valoració molt positiva d’aquesta edició. 
L’altíssima afluència de públic ha posat 
de manifest que hi havia moltes ganes de 
recuperar-la amb total normalitat. La zona 
d’acampada va omplir les 400 places dis-
ponibles i també es van exhaurir les entra-
des per la Casa d’Estiu del Mascle Cabró, 
un espai que permet gaudir de l’especta-
cle central amb comoditat.
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SETEMBRE
15 DIJOUS

46a Setmana cultural Isagoge
Del 15 al 23 de setembre
Vegeu programació a part
Organitza. Paeria de Cervera

16 DIVENDRES
Setmana europea de la mobilitat
Del 16 al 22 de setembre
Vegeu programació a part
Organitza. Paeria de Cervera

19 DILLUNS
18.00 h / Inauguració de l’exposició 
“100 anys del Sindicat de Cervera 
i comarca”
Lloc. Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza. Arxiu Comarcal de la 
Segarra

    23 DIVENDRES
Festa Major de setembre
DEL 23 AL 26 de setembre
Vegeu programació a part
Organitza. Paeria de Cervera

OCTUBRE
02 DIUMENGE

19.00 h / Concert inaugural del curs 
2022-2023 del Conservatori
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Associació d’Amics de la 
Música i Conservatori de Cervera

08 DISSABTE
Jornades Europees del Patrimoni
Del 8 al 9 de setembre
Vegeu programació a part
Organitza. Museu de Cervera

15 DISSABTE
19.00 h / Recital de viola i piano “In 
Memoriam”
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Associació d’Amics de la 
Música de Cervera

16 DIUMENGE
De 10.30 a 14.30 h / Vestim Segarra
Lloc. plaça Santa Anna
Organitza. Vestim Segarra

19.00 h / Representació de 
“Nua (radiografia d’un trastorn”
25è Cicle de teatre de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Paeria de Cervera

23 DIUMENGE
19.00 h / Recital de violoncel i 
piano “El violoncel desconegut”
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Associació d’Amics 
de la Música de Cervera

26 DIMECRES
18.00 h / Contes de butxaca
Lloc. biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal Josep 
Finestres

CULTURA

EL CICLE DE TEATRE PROGRAMA SET ESPECTACLES D’ALT NIVELL I VARIATS
El 25è Cicle “Apassiona’t”, la programació 
d’arts escèniques i música que organitza la 
Regidoria de Cultura de la Paeria de Cervera, 
oferirà set espectacles entre el setembre del 
2022 i el maig del 2023.

El Cicle presenta propostes de diferents gène-
res i per a tots els públics. Com en l’anterior 
edició, incorpora un espectacle musical, que 
serà “Les dones de la meva vida” amb Elena 
Gadel i Marta Robles. 
Enguany, com a novetat, preveu un especta-
cle de dansa, amb la reconeguda coreògrafa 
Sol Picó. 
La programació també inclou l’exitosa versió 
de “Terra Baixa”, “El Llop”, dirigida per Àngel 
Llàcer i Enric Cambray; la commovedora “Nua 
(Radiografia d’un trastorn), d’Anna Perelló i An-
drea Ros; l’exitós drama “L’oreneta”, protago-

27 DIJOUS
18.30 h / Balla’m un llibre: “Bestiari 
Dixit”, de Mireia de Querol Duran i 
Urša Sekirnik, a partir de “Bestiari” 
de Joan Fuster
Lloc. biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal 
Josep Finestres

29 DISSABTE
19.00 h / Projecció d’”El maquinista 
de la General”, de Buster Keaton, amb 
música en directe
Cicle de Cinema a la Boira i Cicle de 
concerts de tardor
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Cinema a la Boira i 
Associació d’Amics de la Música de 
Cervera

30 DIUMENGE
12.00 h / Visita teatralitzada 
“Temps d’Universitat”
Lloc. plaça Universitat
Organitza. Turisme de Cervera
Reserves a turisme@cerverapaeria.cat 
/ tel. 973 53 44 42

nitzat per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz; l’es-
pectacle còmic “Per fi sol”, amb Carles Sans (El 
Tricicle); i la comèdia humana “La pell fina”, de 
Yago Alonso i Carme Marfà.

Segons la regidora de Cultura, Mercè Carulla, 
“en aquesta 25a edició volem fer un pas-seig 
per aquesta transversalitat interpretativa, amb 
diferents gèneres i per a tots els públics”.  Des-
taca que “Cervera compleix 25 anys de pro-
gramació estable de teatre, que ha contribuït a 
dinamitzar la cultura local i comarcal”.

Venda d’abonaments 
El preu de l’abonament de tota la temporada 
és de 100 euros (l’obra “El Llop - Terra Baixa” 
està exclosa de l’abonament).
La venda es durà a terme a partir del dimecres 
21 de setembre a través de www.cervera.cat.

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

9.30 h / Salut i amistat: 
Cicle de caminades
Cada dimarts i dijous. Lloc. plaça 
Joan Salat. Organitza. Paeria de 
Cervera

19.30 h / Camina i fes salut: 
Cicle de caminades
Cada dimecres. Lloc. plaça Santa 
Anna Organitza. Centre Excursionis-
ta de la Segarra

11.00 h / Visites guiades a la
Universitat, l’església de Santa Maria
i el nucli antic de Cervera
Cada dissabte. 
Lloc de trobada. plaça Universitat
Preu. 5 euros (menors de 8 anys, gratuït)
Reserves. turisme@cerverapaeria.
cat / 973 53 44 42.
Organitza. CAT

“100 anys del Sindicat de 
Cervera i comarca”
Dies: fins el 7 d’octubre
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
Organitza: Arxiu Comarcal 
de la Segarra

Venda de localitats
La compra d’entrades anticipades de tots els 
espectacles es pot fer per Internet als webs 
www.cervera.cat o www.granteatrecervera.cat.
També es podran comprar a les taquilles del 
Gran Teatre de la Passió a partir de dos hores 
abans de l’inici de l’espectacle.

Per incentivar l’assistència de tots els col·lec-
tius, es podran gaudir de diferents descomptes 

com els que s’apliquen a grups de més de 15 
persones, joves de menys de 18 anys, perso-
nes en situació d’atur, famílies nombroses o 
monoparentals, Carnet Jove, TresC, persones 
amb discapacitat i de més de 65 anys.  

Podeu obtenir més informació al correu elec-
trònic cultura@cerverapaeria.cat o al telèfon 
973 53 00 25.
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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.

Cerverins i cerverines, estem a punt de 
concloure l’estiu del 2022, l’estiu de la 
recuperació de les activitats sense cap li-
mitació per la pandèmia que hem passat 
i que ben bé no sabem si encara ens pot 
dur noves restriccions en un futur proper. 
Ha sigut un estiu ple d’activitats, amb les 
corresponents festes majors dels pobles i 
barris del municipi. Com no pot ser d’altra 
manera en un estiu normalitzat a la nos-
tra ciutat, l’esclat màxim el vam tenir en 
el recuperat Aquelarre 2022. Els carrers i 
places de Cervera es van omplir de gent 
amb ganes de passar-ho molt bé. Entre 
les activitats de les entitats cerverines del 
dilluns al dijous de la setmana de l’Aquela-
rre, el divendres d’Aquelarre, l’Aquelarret, 
l’explosió màxima del dissabte d’Aquela-
rre, amb especial referència al Ragnarok 
de la mitologia vikinga, i amb la consoli-
dada Fira del Gran Boc de dissabte i diu-
menge, Cervera va gaudir de festa sense 
límits amb una gran afluència de cerverins 
i de visitants d’arreu, amb el considerable 
impacte econòmic. 

Ara iniciem el setembre, que ens conduirà 
al final de l’estiu i l’inici de la tardor. Pràc-

ticament tothom canvia de rutina aquests 
dies, amb el retorn a la feina, l’inici del curs 
escolar... També a la Paeria recobrem el 
puls diari després d’una frenada estival. 
Sens dubte, el punt més clar d’aquest 
final d’etapa a Cervera el marca la Festa 
Major, amb la Isagoge com a preludi. Per 
això hem titulat l’article “Bona Festa Ma-
jor”, que vol recollir també bona Isagoge, 
bones activitats al voltant de la Diada Na-
cional de Catalunya, bon cinquè aniversari 
de 1-O, bones visites turístiques, bon inici 
de curs escolar, bona campanya agrícola, 
bona marxa de les activitats empresarials 
(indústria, comerç, serveis...). Alhora l’an-
hel de la fi de totes les guerres al món, 
que com hem comprovat amb la Guerra 
d’Ucraïna, ens afecta directament, a tra-
vés dels nostres compatriotes d’origen 
ucraïnès i també en l’afectació a la nos-
tra economia. La Festa Major de la nostra 
ciutat ha de representar això, el final de les 
activitats i festivitats estivals, uns dies per 
passar-ho bé tothom, tinguin l’edat que 
tinguin, i un desig d’una bona anyada a 
partir d’ara i fins l’estiu que ve. 
Des de Junts per Cervera us desitgem tot 
això, i alhora volem expressar la preocu-

pació pels indicis d’una possible reculada 
de l’activitat econòmica a partir d’aquest 
setembre, amb el principal indicador en 
la disparada inflació, que durà a moltes 
famílies i empreses del nostre municipi 
a una situació difícil per arribar a final de 
mes, amb l’afegit en una comarca com la 
Segarra de la pèssima campanya agrícola 
actual. Des de la Paeria estarem amatents 
a aquestes necessitats amb la possibilitat 
de cercar les ajudes necessàries i alhora 
seguirem impulsant les inversions que han 
d’ajudar l’activitat econòmica del municipi 
per intentar aconseguir que aquesta pre-
vista frenada econòmica afecti al mínim 
possible a Cervera. Entre tots hem d’acon-
seguir superar l’actual situació econòmica 
d’incertesa. El sector industrial del nostre 
municipi es troba en un bon moment res-
pecte d’altres èpoques, amb inversions 
importants en ampliacions i construccions 
de noves naus industrials. La falta d’ha-
bitatge es pot agreujar amb la incertesa 
econòmica actual, que dificulta encara 
més la promoció de rehabilitació i nou ha-
bitatge. Des de Cervera hem d’utilitzar tots 
els mitjans públics possibles per ajudar en 
aquesta direcció, conjuntament amb les 

inversions destinades per millorar l’eficièn-
cia energètica de les nostres cases, naus, 
magatzems, negocis... En aquest sentit 
es necessari poder arribar als Fons Next 
Generation.

Totes aquestes mesures s’han d’encami-
nar per poder superar la pujada de preus 
i la possible frenada de l’economia. Si po-
dem aguantar aquesta situació el comerç 
i el sector serveis de Cervera es veuran 
afavorits. En aquest punt, volem felicitar 
i agrair l’aposta per Cervera de diversos 
comerços que en els darrers mesos han 
iniciat la seva activitat a la nostra ciutat. Si 
l’economia cerverina va bé també podrem 
destinar encara més recursos al nostre in-
abastable patrimoni, a la nostra cultura en 
tots els seus àmbits i a les nostres festes 
i tradicions. 

Per tant, repetim: Bona Festa Major!

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CERVERA
BONA FESTA MAJOR!

La Paeria de Cervera ha adjudicat l’obra 
d’enderroc de dos edificis, situats a l’avin-
guda Catalunya, 90, i el carrer Victòria, 
3, que s’executarà a l’octubre i que és 
la primera actuació per a la millora de la 
connectivitat i la circulació a la zona dels 
semàfors.

Els dos edificis s’enderrocaran totalment, 
excepte les parets mitgeres, que seran 

URBANISME

ENDERROC DE DOS EDIFICIS PER MILLORAR LA MOBILITAT A LA ZONA CENTRE

acabades, aïllades i es pintaran. La par-
cel·la resultant serà sanejada i s’hi col·lo-
carà sauló. Està previst el canvi d’ubicació 
d’un senyal de trànsit i el cablejat se so-
terrarà quan s’executi el projecte d’urba-
nització de tot l’entorn. El cost de l’obra 
d’enderroc és de 74.928,81 euros.

Aquesta actuació és l’inici del projecte 
global de millora de la connectivitat i la 

circulació a la zona dels semàfors, a la 
cruïlla entre l’avinguda de Catalunya i el 
carrer Victòria. Estan previstes obres d’ur-
banització a l’encreuament d’aquests ca-
rrers, on es definirà un nou nus viari, amb 
la construcció d’una rotonda i l’eliminació 
dels semàfors actuals.
El projecte preveu una inversió de 576.230 
euros, finançada, en part, pel Pla d’Obres i 
Serveis de la Generalitat (PUOSC).

Segons el regidor d’Urbanisme, Ramon 
Augé, “comencem a abordar una actua-
ció de gran abast, que una vegada finalit-
zada comportarà la millora de la circulació 
en un dels principals eixos viaris del centre 
de la ciutat”.



DEL 23 AL 26 DE SETEMBRE DE 2022


