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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
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 

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 6 al dijous 12 de gener  Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 13 al dijous 19 de gener  Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 20 al dijous 26 de gener  Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 27 de gener al dijous 2 de febrer  Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 3 al dijous 9 de febrer Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 10 al dijous 16 de febrer:  Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 17 al dijous 23 de febrer:  Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 24 de febrer al dijous 2 de març:  Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Els torns de guàrdia canvien els dijous a les 20 hores.

Aquesta publicació es reparteix, de manera gratuïta, a tots els domicilis 
de la ciutat Cervera i els pobles de Castellnou, la Cardosa, la Prenyanosa, 
Malgrat i Vergós.  

Si no l’heu rebut, la podeu demanar a:
comunicacio@cerverapaeria.cat o al telèfon 973 53 00 25.
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JOAN SANTACANA VÉLEZ

· BREUS ·

Paer en cap
El 2023 ja ha donat els primers passos.

Va començar amb l’anècdota de si va 
sonar o no el rellotge del campanar la 
nit de Cap d’Any. Va sonar, com sem-
pre, però no es va sentir amb prou 
intensitat, generant confusió entre 
els assistents, els quals van entomar 
amb simpatia la situació. Els brindis, 
les abraçades i els petons es van im-
posar. La premsa, la ràdio i la tele-
visió en van fer ressò, mai millor dit, 
i Cervera es va convertir en una de 
les protagonistes catalanes del Cap 
d’Any. En fi...

La Cavalcada de Reis va recuperar 
totalment el seu format habitual, amb 
la consolidació de la ruta prèvia pels 
barris de la ciutat de la carrossa de 
l’Estel de Nadal i de la dels regals per 
anunciar la imminent arribada de Mel-
cior, Gaspar i Baltasar.

Les famílies cerverines van sortir a 
saludar-los amb la il·lusió de rebre 

obsequis. Els Reis ens han portat, de 
moment, l’hivern, que gairebé teníem 
oblidat. Desitjo que també ens portin 
felicitat, tal com els vaig demanar en la 
recepció a la plaça Major. 

En breu arribarà la Festa Major de febrer, 
amb les seves Completes, i poc desprès 
vindrà el Rei Carnestoltes que, enguany, 
comptarà amb l’Associació Carnaval de 
Secà en l’organització de la festa.

El 2023 recupera l’enyorada quotidiani-
tat habitual. 

Tanmateix, com ja vaig comentar en el 
saluda d’aquesta revista del mes de no-
vembre, aquesta quotidianitat està im-
mersa en un context econòmic complex 
que pot tenir implicacions socials no 
desitjades. Les economies domèstiques 
s’han ajustat a uns increments inflacio-
naris exagerats que, en cas de mante-
nir-se en el temps, poden generar una 
recessió en els recursos que obligui a 
disminuir la despesa i, en el pitjor dels 

casos, tenir conseqüències emocionals.
La Paeria és conscient de la situació i 
treballa en l’elaboració d’uns pressu-
postos municipals que no incrementin 
la càrrega impositiva sobre els contri-
buents, congelant tots els impostos i so-
lament fent alguna modificació en taxes 
i preus públics per prestació de serveis 
amb la finalitat d’atansar-se al cobriment 
del seu cost.

Aquesta decisió obliga la Paeria, com a 
una persona més, a fer contenció de la 
despesa. Les factures municipals, com 
les de tothom, augmenten de valor i la 
decisió de no incrementar els ingressos 
procedents de la població suposarà una 
minva en els recursos disponibles des-
tinats als serveis i a les activitats muni-
cipals. Caldrà prioritzar l’acompliment 
d’aquells que són essencials.

Estem en temps on són vigents frases 
tòpiques com: estrènyer-se el cinturó, 
vaques magres, costa de gener... Són 
situacions comunes davant les quals es 

pot actuar de forma personal, bus-
cant solucions individuals, o de for-
ma col·lectiva, compartint solucions. 
Ajudar-se entre veïns, participar en 
entitats i associacions, resoldre en 
grup, socialitzar neguits..., són ac-
cions que ajudaran a avançar pel 
camí incert de la crisi. Aportar, col·la-
borar, cooperar, compatir... són verbs 
que cal conjugar a diari.

El 2023 s’ha encetat, com deia, amb 
un retorn a la quotidianitat anterior a 
la pandèmia. Fem tot el possible per-
què aquesta quotidianitat sigui ama-
ble, malgrat les dificultats. Plegats 
podem fer-ho.

Bona Festa Major.

Salut!

La Biblioteca de Cervera ha ampliat aquest 
curs 2022-2023 l’oferta de clubs de lectura. 
N’ofereix un de nou de temàtica feminista que 
ha despertat molt interès, amb quinze partici-
pants, entre les quals la regidora de Polítiques 
Feministes i LGTBI+, Mireia Brandon. Està 
conduït per Andrea Vides, doctorada en Estu-
dis Feministes i de Gènere a la Universitat del 
País Basc.
La Biblioteca organitza cinc clubs de lectura: 
narrativa, teatre, infantil (entre 9 i 11 anys), ju-
venil (a partir de 12 anys) i feminista. Es por-
ten a terme entre l’octubre i el juny. Els grups 
es troben un cop al mes i comenten la lectura 
que proposa la conductora.

La Paeria de Cervera va presentar la mu-
seïtzació dels retrats reials, l’única galeria 
d’aquestes característiques conservada a 
Catalunya. Consta de 23 quadres, distribuïts 
en dos sales, que són retrats de mida natural. 
Encàrrec concebut l’any 1678 per reivindicar 
el conjunt de privilegis assolits per la ciutat, 
que es remuntaven a l’Edat mitjana.
La presentació va consistir en una visita guia-
da, a càrrec de Francesc Miralpeix, professor 
de la Universitat de Girona especialista en 
pintura barroca catalana.
També hi van participar el paer en cap, Joan 
Santacana; la regidora de Cultura, Mercè Ca-
rulla; el primer tinent d’alcalde, Ramon Augé; 
i la directora del Museu de Cervera, Carme 
Bergés.

Al gener ha començat el segon trimestre de 
les classes per a adults no catalanoparlants 
a Cervera, on l’Aula de Llengua ofereix dos 
cursos de diferents nivells: Inicial i Bàsic 2.
Aquest trimestre l’Aula imparteix quatre cur-
sos, dos a Cervera i dos més a Guissona. Un 
curs Inicial i el Bàsic 2 continuen oferint-se 
presencialment al Conservatori Municipal de 
Cervera; mentre que el curs Inicial i Bàsic 1 
tenen lloc a Guissona. 
Els cursos estan organitzats pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística, a través del 
Servei Comarcal de Català de la Segarra a 
l’Aula de Llengua, amb la col·laboració de la 
Paeria de Cervera.

CLUB DE LECTURA FEMINISTA MUSEITZACIÓ DELS RETRATS REIALS INICI CURSOS DE CATALÀ 2n TRIMESTRE
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CERVERA HA VISCUT UNES LLUÏDES FESTES DE NADAL
PROMOCIÓ ECONÒMICA / CULTURA / FESTES

Cervera, el 5 de gener, i els pobles de la Cardosa, Vergós i Castellnou, el dia 6, van 
tornar a rebre els Reis d’Orient, que enguany van estrenar vestits i complements con-
feccionats per l’Associació Vestim Segarra. Els joves del Centre Ocupacional l’Espígol, 
entre els quals l’Adil, amb mobilitat reduïda, van fer de patges reials en la que fou una 
cavalcada inclusiva.

Amb l’encesa dels llums de Nadal, el 2 de desembre, es va donar el tret de sortida a les 
activitats nadalenques organitzades a Cervera amb l’objectiu de dinamitzar el comerç 
local. Es van instal·lar 85 punts de llums, amb les novetats d’un arbre de 8 metres i una 
caixa de regal, a la plaça de la Universitat, i un arc lluminós, a la plaça de Santa Anna.

Cada cap de setmana de desembre es van organitzar mercats de Nadal, que van tenir 
lloc a la plaça Major, el carrer Guinedilda, el carrer Combat i la plaça Santa Anna. La ven-
da de productes d’artesania i nadalencs, es va complementar amb activitats com degus-
tacions, cantades i tocs de nadales, la Fira de Playmobil i LEGO, una gimcana o el tió...

L’església de Sant Joan va acollir diverses exposicions de temàtica nadalenca: mostres 
de treballs de les escoles i dels pessebres de Tomàs Puig, Jordi Creus i Carme Bonet, 
organitzades per l’Associació de Pessebristes, i la 1a exposició de caganers a Cervera, 
a càrrec de l’Associació d’Amics del Caganer.

El Conservatori de música va organitzar dos concerts de Nadal, en els quals es va poder 
escoltar el treball realitzat pels joves músics durant el primer trimestre de curs. Les ac-
tuacions, que van aplegar un nombrós públic, van tenir lloc al Gran Teatre de la Passió i 
a l’Auditori Municipal els dies 18 i 23 de desembre.

La Corporació Municipal va visitar, el dia 23 de desembre, les residències Mare Janer i 
Mare Güell i el Centre de dia Josep Valls, on va desitjar unes bones festes a les persones 
usuàries. Els centres també van gaudir de la tradicional visita de la Coral infantil Nova 
Cervera, que els va oferir concerts de cançons nadalenques.

Aquestes festes també es va poder gaudir del jazz, amb l’actuació del grup Jazz Pre-
tenders i la cantant Marian Barahona, el 30 de desembre, al Casal. El concert va cloure 
amb èxit la 1a edició del Cicle JazzCervera, organitzat per la Regidoria de Cultura, que 
ha inclòs tres actuacions de grups de referència en diversos espais, entre els mesos de 
juliol i desembre.

Cervera va donar la benvinguda a l’any 2023 a la plaça Major, on es va repartir raïm i 
cava per a tothom. Després, la festa de Cap d’Any es va traslladar al pavelló polivalent, 
on unes 800 persones van gaudir de la revetlla amb música a càrrec del DJ David Beatz. 
Foto: David Beatz.

La 3a edició d’El Caganer Amagat va presentar una col·lecció de cinc figures per mun-
tar. La iniciativa, promoguda per la Regidoria de Festes, va tornar a ser un èxit. El seu 
dissenyador, Roger Farré, fou escollit Caganer de l’any 2022 pel “mèrit de divulgació de 
la figura del caganer, amb un treball d’il·lustració extraordinari lligat a la cultura popular 
de Cervera”.

La Regidoria de Joventut va recuperar el Parc de Nadal, al pavelló polivalent, on van 
assistir entre 200 i 250 infants i joves per sessió. Es va completar amb la 3a edició de 
la iniciativa “Viu el Nadal a Cervera”, que va programar més de 20 activitats entre els 
dies 23 de desembre i 6 de gener. En total hi van participar més de 3.000 infants i joves.
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GOVERNACIÓ

CENTENARIS DE REMEI 
LLOBET I DE ROGELIO ALSEDA
Els veïns de Cervera Remei Llobet Eroles i Rogelio Alseda Rubi-
nat han rebut la medalla centenària que atorga la Generalitat de 
Catalunya per haver complert els 100 anys.

El lliurament va anar a càrrec del paer en cap, Joan Santaca-
na, i la consellera comarcal de Serveis Socials, Salut i Igualtat, 
Gemma Martínez, en uns actes d’homenatge que van tenir lloc 
a la residència Mare Güell, on van estar acompanyats del seus 
familiars i la direcció i el personal del centre.

Remei Llobet va fer els 100 anys el dia 30 de desembre del 
2022, mentre que Rogelio Alseda els va complir el 4 de gener 
del 2023. Moltes felicitats!.

CULTURA / PATRIMONI

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL
PRIORAT DE SANT PERE EL GROS
El passat 30 de desembre va 
concloure una intervenció ar-
queològica a Sant Pere el Gros 
de Cervera, el priorat benedictí 
establert al segle XI que depenia 
del monestir de Ripoll.

L’actuació es va desenvolupar 
amb l’objectiu de finalitzar l’exca-
vació d’una fossa d’enterrament 
situada en un dels espais anne-
xos a l’església. La tomba havia 
estat identificada durant el camp 
de treball per a joves dut a terme 
al juliol. 

Els treballs han posat al desco-
bert les inhumacions successives 
i sobreposades de tres individus 
masculins d’edat avançada que 
es mantenien en connexió ana-
tòmica. L’individu més recent es 
conservava complet. Els altres 
dos eren anteriors i els manca-
ven les extremitats inferiors, que 
havien estat afectades per l’en-

terrament més modern. A més, 
al rebliment de la fossa es van 
recuperar altres restes humanes 
que almenys eleven fins a sis el 
nombre d’individus identificats. 
S’espera que pròximament es 
pugui endegar l’estudi antropolò-
gic de les restes exhumades, que 
permetrà determinar aspectes 
paleodemogràfics i paleopatolò-
gics dels individus recuperats.

L’absència de materials associats 
als enterraments no permet, ara 
per ara, determinar la cronologia 
de les inhumacions. Tanmateix, 
la instal·lació de la fossa enmig 
d’una estança annexa a l’esglé-
sia suggereix que, en el moment 
de produir-se els enterraments, 
aquest espai devia estar abando-
nat i molt possiblement derruït. 
Atès que hi ha notícies de mitjan 
segle XVIII que assenyalen que 
el priorat encara es conservava 
parcialment dempeus, a tall d’hi-

pòtesi preliminar pot proposar-se 
que aquests enterraments van 
dur-se a terme a partir de la se-
gona meitat del segle XVIII o, tal 
vegada, durant el segle XIX. En 
qualsevol cas, les restes desco-
bertes posen de manifest l’ús fu-
nerari de l’entorn de Sant Pere el 
Gros amb posterioritat a l’aban-
donament de les dependències 
monàstiques.

La intervenció arqueològica, pro-
moguda per la Paeria de Cerve-
ra, amb la coordinació del Museu 
Comarcal, ha estat executada per 
l’empresa Iltirta Arqueologia SL, i 
ha comptat amb un ajut econò-
mic del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 
S’emmarca en el projecte de re-
cerca històrico-arqueològica i de 
recuperació patrimonial del mo-
nument que es desenvolupa des 
de la Regidoria de Cultura.

La Paeria de Cervera ha executat 
una primera fase dels treballs per 
millorar les calçades al polígon 
industrial que ha consistit en l’as-
faltatge de l’avinguda de la No-
guera i d’un tram de l’avinguda 
del Polígon Industrial.

L’avinguda de la Noguera, situa-
da entre les avingudes del Segrià 
i del Polígon, és un dels vials més 
concorreguts de la zona per l’ele-
vada ocupació de les parcel·les. 
A causa del trànsit tenia el ferm 
molt deteriorat. L’actuació ha 
consistit en la renovació de l’as-
falt a tota la calçada, d’una am-

MILLORES AL FERM DEL POLÍGON INDUSTRIAL
plada de 7 metres i una longitud 
total de 198 metres.

L’avinguda del Polígon Industrial 
és l’eix fonamental de comuni-
cació d’aquest sector i també 
presentava trams en mal estat. 
En aquest vial s’ha asfaltat una 
superfície de més de 1.500 m2, 
en el tram comprès entre les 
avingudes de la Noguera i de les 
Garrigues.

Els treballs, que es van executar 
al desembre, han tingut un cost 
de 76.000 euros, a càrrec de fons 
propis de la Paeria de Cervera.

El regidor d’Urbanisme i Promo-
ció Econòmica, Ramon Augé, 
destaca que “és la primera de les 
diverses actuacions que les ad-
ministracions, a partir de l’impuls 
de la Paeria, hem de desenvolu-
par per millorar el polígon de Cer-
vera, el nostre pulmó industrial, 
durant els pròxims anys”.

Ramon Augé afegeix que “aques-
ta primera actuació ha permès 
millorar la circulació en dos de les 
principals vies de comunicació 
del polígon industrial de Cervera”.

URBANISME / PROMOCIÓ ECONÒMICA
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GENER
31 DIMARTS

18 h / Conferència “2026. El mil·lenari
de Cervera”, a càrrec de M. Teresa 
Porredon i Bernaus
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Aula d’Extensió Universi-
tària “Canceller Dou”
Col·labora. Paeria Cervera
Cal inscripció prèvia

FEBRER
03 DIVENDRES
00 h / Itinerant Festival
Lloc. Pavelló polivalent
Organitza. Itinerant Festival
Col.labora. Paeria de Cervera
Venda d’entrades. 5 € anticipada 
(Restaurant La Marinada) i 8 € a 
taquilla

04 DISSABTE
10 - 13.30 h / Torneig d’escacs esco-
lar. Fase comarcal escolar d’escacs
Lloc. Centre Civic de Cervera
Organitza. Consell Esportiu de la 
Segarra i Secció d’escacs del Casal
Col.labora. Paeria de Cervera

11.00 h / Visites guiades als monuments 
Lloc. Porta principal de la Universitat.
Preu per persona 5€ (menors de 8 
anys gratuït). 
Informació i reserves. 
turisme@cervera.cat
973 534 442
Organitza. Paeria de Cervera

20 h / 25è Cicle de teatre: 
Apassiona’t de Cervera. Representació 
teatral: Per fi sol! de Carles Sans
Lloc. Gran Teatre La Passió
Organitza. Paeria de Cervera
Venda d’entrades a www.cervera.cat

00.00 h i 02.30 h / Música 
amb el PD Artur Busquets

Lloc. Pavelló polivalent
Organitza.  Paeria de Cervera
Entrada gratuïta

01 h / Concert amb Xavi Sarrià
Lloc. Pavelló polivalent
Organitza. Paeria de Cervera
Entrada gratuïta

05 DIUMENGE
De 9 a 11 h / Sessió d’aprenentatge a 
la resolució de les sardanes revesses, 
impartida per Joan Manel Paños
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Paeria de Cervera i 
Colla Sardanista Jovencells

11.30 h / XXIV Concurs individual 
de sardanes revesses
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Paeria de Cervera i Colla 
Sardanista Jovencells

18.30 h / Toc de Festa d’entrada 
a Completes
Organitza. Paeria de Cervera
Col.labora. Campaners de Cervera

18.50 h / Seguici Festiu d´anada 
a Completes
Lloc. de la Paeria a l´església 
de Santa Maria
Organitza. Paeria de Cervera
Col.labora. Agrupació Seny Major

19 h / Cant de les Completes 
del Santíssim Misteri
Lloc. Església de Santa Maria 
Organitza. Patronat de les Completes 
del Santíssim Misteri
Col·labora.  Paeria de Cervera, Parrò-
quia de Cervera, Junta del Santíssim 
Misteri, Conservatori Professional de 
Música de Cervera, Departament de 
Cultura de la Generalitat i Agrupació 
Coral de Cervera.

06 DILLUNS
11 h / Toc de Festa Major
Organitza. Paeria de Cervera
Col.labora. Campaners de Cervera

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

ALTRES ACTIVITATS

11.30 h / Ofici del Santíssim Misteri
Lloc. Església de Santa Maria
Organitza. Parròquia Santa Maria de 
Cervera i Junta del Santíssim Misteri 

18 h / Ball amb el conjunt Madison
Lloc. Pavelló polivalent
Organitza. Paeria de Cervera
Entrada gratuïta
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Paeria de Cervera

10 DIVENDRES
Durant tot el dia / Mercat Forastoc 
al carrer
Lloc. Establiments associats
Organitza. Associació de Comerciants 
Endavant
Col·labora. Paeria de Cervera
Veure programació a part

19 h / Presentació del llibre: “Junil a 
les terres dels bàrbars” de Joan-Lluís 
Lluís
Obra guanyadora del Premi Òmnium 
a la Millor Novel.la de l’any 2021. La 
presentació anirà a càrrec del mateix 
autor i conduïda pel grup d’especta-
cles VINYARTISTICS
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Òmnium Segarra - Urgell
Col·labora. Paeria de Cervera

11 DISSABTE
20 h / Misteri Folk. Música tradicional 
amb l’aula de sona XEMT (xarxa 
d’Espais de Música Tradicional)
Auditori Municipal
Organitza. Agrupació Seny Major i
Paeria de Cervera
Col·labora. La Moderna del carrer Ma-
jor, Fundació Casa Dalmases i Seimex

12 DISSABTE
12.30 h / Processó del puro
Lloc. Plaça Major
Organitza. Paeria de Cervera

14 DISSABTE
18 h / Conferència “Elements 
cohesionadors del món xinès”, 
a càrrec d’Anna Busquets Alemany
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Aula d’Extensió Universi-
tària “Canceller Dou”
Col·labora. Paeria Cervera
Cal inscripció prèvia

FESTES

LA PAERIA VOL DONAR UN 
NOU IMPULS AL CARNAVAL
La Regidoria de Festes ha arribat a un acord de col·laboració amb 
l’Associació Cultural Carnaval de Secà per organitzar conjuntament el 
Carnaval de Cervera, que es farà dissabte 18 de febrer. 

Amb aquest acord, des de la Paeria de Cervera es pretén fer un pas 
endavant per reactivar el Carnaval, que enguany es podrà celebrar 
amb normalitat després de tres anys de restriccions.

La festa presentarà sorpreses, que es van anunciant i que podeu con-
sultar al perfil d’Instagram: @carnavalcervera.

Una de les novetats és que se celebrarà el dissabte 18 de febrer, dia de 
Carnaval, i no el cap de setmana següent, com es feia els darrers anys. 

Preveu actes a la tarda: concentració de comparses a la plaça Univer-
sitat i una rua pels carrers del centre de la ciutat fins al pavelló poliva-
lent, on hi haurà ball de disfresses i berenar per a tots els assistents; i 
festa a la nit al pavelló polivalent.

L’Associació Cultural Carnaval de Secà és una entitat cerverina que 
organitza amb èxit el Carnaval d’Estiu, una festa popular que té lloc al 
juliol i que inclou una rua de disfresses, percussió, concerts....

L’acord es va presentar en un acte a la Paeria de Cervera, amb l’as-
sistència de la regidora de Festes, Mireia Brandon, i representants de 
l’entitat Carnaval de Secà.

Segons la regidora de Festes, Mireia Brandon, la intenció “és poten-
ciar el Carnaval de Cervera i oferir una festa per a tots els públics”.

19.30 h / Camina i fes salut: 
Cicle de caminades
Cada dimecres.
Lloc. plaça Santa Anna 
Organitza. Centre Excursionista 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

EXPOSICIONS
Presentalles per lloar Maria: vestits 
i joies. Les arracades de la Marede-
deu del Castell de Sanaüja
Dies: fins a l’11 de febrer 
Horari: el del Museu (vegeu pàg. 2)
Lloc: Museu de Cervera
Organitza: Museu de Cervera

Guillem Viladot i 
els creadors de Ponent 
Dies: fins al 12 de març
Horari: el del Museu (vegeu pàg. 2)
Lloc: Museu de Cervera
Organitza: Museu de Cervera

18 DISSABTE
18 h / Carnaval de Cervera
Lloc. Plaça Universitat
Organitza. Paeria de Cervera
Col·labora. Associació Cultural 
Carnaval de Secà
Veure programació a part. 
18 h a la Plaça Universitat
00 h Pavelló Polivalent

19 DIUMENGE
18 h / Representació teatral “Safari” 
de la Companyia la Baldufa
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. La Xarxa Cervera
Col·labora. Paeria de Cervera
Venda d’entrades a 
www.laxarxacervera.cat

21 DIMARTS
18 h / Conferència “Furts, estafes i 
seguretat en domicilis” a càrrec del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Aula d’Extensió 
Universitària “Canceller Dou”
Col·labora. Paeria Cervera
Cal inscripció prèvia

22 DIMECRES
17.30 h / Contes de Butxaca. Contes, 
endevinalles, poemes... per a petits i 
grans.
Lloc. Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres
Organitza. Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres
Col·labora. Paeria Cervera
Per a infants a partir de 3 anys.

26 DIUMENGE
11.30 h / Projecció de la pel·lícula 
infantil: Al sostre del món, 
dins del projecte CINEXIC.
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Òmnium Segarra - Urgell
Col·labora. Paeria de Cervera

28 DIMARTS
18 h / Conferència “Cantando bajo la 
lluvia”, el millor musical de la història 
A càrrec d’Albert Beorlegui Tous
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Aula d’Extensió 
Universitària “Canceller Dou”
Col·labora. Paeria Cervera
Cal inscripció prèvia

ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN
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EDUCACIÓ

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.

JUNTS PER CERVERA US DESITJA 
UN FELIÇ ANY 2023

Iniciàvem un nou any, el 2023, a les 0 ho-
res a la plaça Major, amb un ensurt perquè 
no se sentien les campanes... però cele-
brant-ho amb l’ajut de la megafonia que 
algú va portar... ens desitjàvem tots ple-
gat bon any i felicitat per a aquest 2023. 
Aquests desitjos, que tinguem els cerve-
rins i cerverines un feliç 2023, avui us els 
expressem des d’aquesta publicació. Al-
hora, aquesta col·laboració publicoprivada 
a la cerverina, entre la Paeria, les entitats i 
els voluntaris en els diversos actes que es 
duen a terme al municipi, podríem dir que 
és l’ADN cerverí, on no arriben les admi-

nistracions hi arriba la societat civil, i on les 
entitats i persones del municipi no hi arri-
ben hi intentem d’arribar des de la Paeria.

Aquest 2023 hauria de representar deixar 
enrere tots els efectes de la maleïda Covid 
i també poder superar el sotrac econòmic i 
social que ens està atacant amb l’actual si-
tuació d’inflació i gran fluctuació de mercats, 
especialment energètic i de matèries prime-
res. També hem de deixar l’any de gran se-
quera i gelades tardanes, que ens han dut 
males collites i un estat molt preocupant dels 
pantans des d’on ens subministrem d’aigua 
potable. I, també, des de Junts desitgem 
que s’acabi per fi la guerra d’Ucraïna i tots 
els conflictes armats del món.

A l’àmbit municipal, aquest 2023 és any 
electoral. El 28 de maig es faran les elec-
cions municipals i podreu escollir entre 
tots els grups polítics que ens presenta-
rem. És el final de la legislatura, que com 
acostuma a passar a Cervera ha sigut po-
líticament convulsa. Però, sobretot, és el 
final de la legislatura de la Covid, dels seus 
efectes, de la seva gestió i de la recupera-
ció, més poc a poc del que voldríem. La 
propera legislatura començarà amb un pa-
per en blanc, creiem que serà la legislatura 
del mil·lenari de Cervera, que ha de repre-
sentar un nou impuls per al municipi, per 
a la ciutat i per als pobles. Podem tornar a 
posar Cervera al mapa; podem superar els 
10.000 habitants censats; s’ha de millo-

rar l’atractiu industrial, comercial, turístic, 
agrari, el patrimoni monumental i artístic; 
s’ha d’invertir molt en habitatge, tant pri-
vat com públic, tant nou com rehabilitat; 
s’ha de continuar millorant els serveis del 
municipi i fer de Cervera una ciutat cada 
vegada més agradable per viure.

Ja farem les anàlisis d’aquesta legislatura, 
ja farem les propostes electorals per a la 
propera, avui sobretot us volem desitjar un 
feliç i millor 2023, especialment a totes les 
persones que passeu un mal moment, per 
la feina, per malaltia...

Feliç 2023 per a tot Cervera!

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·
JUNTS PER CERVERA

Durant el primer trimestre del curs 2022-2023, 
el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Cervera ha 
organitzat i col·laborat en diferents activitats re-
lacionades amb temàtiques ben diverses:

Una de les grans novetats és el projecte “Tas-
ca a l’Atac!”, dut a terme en col·laboració amb 
la Biblioteca Comarcal Josep Finestres, i en el 
qual infants i joves disposen de quatre tardes a 
la setmana d’una monitora que els dona suport 
i acompanyament, si ho requereixen, en el des-
envolupament de tasques diàries i treballs, tèc-
niques de planificació i hàbits d’estudi, cerca 
d’informació, entre d’altres. L’activitat es durà a 
terme fins a final de curs els dilluns, dimecres, 
dijous i divendres, de 17 a 19.30 hores. 

EL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE CERVERA TANCA UN TRIMESTRE PLE D’ACTIVITATS

ns de la conducta alimentària (TCA) i la pressió 
estètica entre els més joves. La representació 
va ser un èxit i va generar un gran impacte en-
tre l’alumnat assistent. 

El mes de novembre vam tenir el plaer de col·la-
borar amb el programa musical Maria Canals, 
organitzat pel Conservatori de Cervera, que va 
omplir de música de piano els carrers de la ciu-
tat i del qual va poder gaudir tot l’alumnat dels 
centres educatius de Cervera.

Entrada l’època de Nadal, l’alumnat de 4t de 
les escoles Jaume Balmes i Les Savines van 
portar l’esperit nadalenc a les llars d’avis i àvies 
de Cervera amb una activitat intergeneracional 
on la música, l’art i l’emotivitat van ser les pro-
tagonistes.

Finalment, dins del Parc de Nadal, vam oferir 
el taller de percussió sostenible Tampatantam!, 
que va permetre que 45 infants creessin el seu 

El mes de setembre vam donar suport a la Set-
mana Europea de la Mobilitat, que va incloure 
una programació d’activitats de conscienciació 
entorn la mobilitat segura i sostenible.

El toc literari va venir de la mà dels Contes a 
la Catxipanda, dins la programació del Festival 
Segamorts, organitzat pel Consell Comarcal de 
la Segarra, els ajuntaments de Cervera i Guis-
sona i els museus d’ambdues poblacions. La 
lectura de contes, dirigida a infants de 1r de 
primària, que es va fer a l’Auditori de Cervera, 
pretenia fomentar el valor de la lectura entre els 
més petits i petites. 

El teatre també ha estat present en el ventall 
d’activitats del 1r trimestre. Així, el mes d’octu-
bre es va dur a terme la representació de l’obra 
“Nua: radiografia d’un trastorn” al Gran Teatre 
de la Passió, dirigida a l’alumnat de 2n d’ESO 
fins a Batxillerat. L’obra és un monòleg, amb 
tocs d’humor, que reflexiona sobre els trastor-

propi tambor amb materials reciclats i apren-
guessin unes quantes tècniques de percussió 
de manera totalment gratuïta. 

Començat el 2n trimestre, el PEE de Cervera 
ja ha posat fil a l’agulla per reprendre l’activitat 
i seguir treballant al costat dels centres educa-
tius, l’alumnat i la nostra ciutadania per oferir 
una proposta educativa amb l’objectiu de con-
tribuir a donar una resposta integrada i comu-
nitària a les múltiples necessitats de la nostra 
societat.  

Podeu consultar les activitats i notícies de 
tot el curs a la web https://www.cervera.cat/
pla-educatiu-dentorn o al perfil d’Instagram @
pla_educatiu_cervera. Moltes gràcies a tothom 
per fer-ho possible.




