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TELÈFONS D’UTILITAT
PAERIA
Paeria de Cervera (centraleta)
Alcaldia
Cultura i Patrimoni
Esports i Educació
Festes
Fires i Mercats
Ocupació
Recaptació
Urbanisme
Policia Local
Arxiu Comarcal de la Segarra
Biblioteca Comarcal
Centre d’Acollida Turística (CAT)
Centre d’Empreses Innovadores
Centre Municipal de Cultura
Conservatori de Música
Museu Comarcal
Empresa Municipal d’Aigües
Avaries (24 h)
Atenció client i reclamacions (8-21 h)
Comunicació de lectura (24 h)

973 53 00 25
973 53 19 14
973 53 35 03
973 53 35 44
973 53 38 03
973 53 30 09
973 53 35 48
973 53 02 34
973 53 35 00
900 92 49 24
973 53 17 18
973 53 08 13
973 53 44 42
973 53 02 00
973 53 04 88
973 53 11 02
973 53 39 17
973 53 20 05
900 10 05 38
900 10 05 37
901 81 61 01

·HORARIS ·
Paeria de Cervera
Atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Club de Feina
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h (atenció telefònica)
Per a atenció presencial, cal demanar cita prèvia al
telèfon 973 53 35 48
Oficina de gestió del cementiri
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h (atenció telefònica)
Per a atenció presencial, cal demanar cita prèvia al
telèfon 973 53 35 48
Oficina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h
Cal demanar cita prèvia al telèfon 973 53 00 25
Arxiu Comarcal
De l’1 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: 15.30 a 19.30h
Dijous: 15.30 a 19.30h
Divendres 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

ALTRES SERVEIS
Abocador comarcal
Asepeyo
Associació Salut Mental Ondara-Sió
Camp de futbol
CAP		
Càritas
Casal de la Gent Gran
Casal Parroquial
Centre de Recursos Pedagògics
Centre de dia integral Josep Valls
Centre Obert l’Espàtula
Centre Ocupacional l’Espígol
Creu Roja
Consell Comarcal
Contribucions
Correus
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Emergències
Escola d’Adults Joan Comorera
Escola Jaume Balmes
Escola Josep Arques
Escola Les Savines
Estació d’autobusos
Fecsa
Fundació Xavier Paules
Institut Antoni Torroja
Institut La Segarra
Jutjat núm. 1
Jutjat núm. 2
Llar d’infants Arrel
Oficina d’Afers Socials i Famílies
Piscina coberta
Renfe
Servei Educatiu
UNED
Urgències mèdiques

973 29 40 04
973 53 12 00
973 53 25 47
973 53 43 06
973 53 10 48
973 53 21 51
973 53 37 18
973 53 03 13
973 53 29 64
973 53 40 25
973 53 25 47
973 53 40 82
973 53 20 84
973 53 13 00
973 53 04 55
973 53 12 16
973 53 04 23
112
973 53 25 64
973 53 04 93
973 53 07 65
973 53 44 04
973 53 31 84
973 53 44 10
973 53 07 32
973 53 14 50
973 53 05 54
973 03 60 07
973 03 60 00
973 53 12 24
973 53 40 53
973 53 20 36
973 53 08 39
973 53 44 11
973 53 07 89
973 53 25 29

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Del divendres 29 d’abril al dijous 5 de maig

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 6 al dijous 12

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 13 al dijous 19

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 20 al dijous 26

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 27 al dijous 2 de juny

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 3 al dijous 9

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 10 al dijous 16

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 17 al dijous 23

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 24 al dijous 30

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.
Edita: Paeria de Cervera / Redacció: Paeria de Cervera / Fotos: Arxiu Paeria i Jordi Prat /
Disseny i Maquetació: Anna Domenjó / Impressió: Minerva-Cervera / Tiratge: 4200 exemplars /
Distribució: Unipost / Dip. Leg.: L-21-1988
Portada: Edifici de la Farinera del Sindicat de Cervera (foto Judit Prat).
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JOAN SANTACANA VÉLEZ Paer en cap
Estem, espero que definitivament,
recuperant el pols de la vida habitual
anterior al març de 2020. La COVID
no ha desaparegut, però la seva mitigació ens permet conviure-hi amb
un nivell d’incidència acceptat com a
tolerable per les autoritats sanitàries.
Ja no hi ha l’obligació de seguir mesures de protecció i ja no hi ha limitacions a pràcticament cap tipus
d’activitat. Cal tenir precaucions per
evitar contraure la malaltia, però no
de forma diferent com s’ha de fer per
qualsevol altre tipus de contagi.
Tot això ha comportat una explosió
d’activitat social. Les entitats esportives, culturals i recreatives, que havien
confinat l’activitat durant dos anys,
s’han llençat a organitzar totes aquelles que han fet sempre i, fins i tot, a
preparar-ne de noves.
Un indicador clar en són els plafons
i les parets on es pengen els cartells
anunciadors. Estan sempre curulls i
t’hi has d’aturar una bona estona per
poder estar al dia de tot.

També hi ha més moviment global de
persones i això ha generat un increment
més que notable de visitants a Cervera amb finalitats turístiques. Pràcticament cada dia, i especialment els caps
de setmana, són molts els forans que
passegen pels nostres carrers embadalits pel que veuen. Un indicador n’és
el nombre de persones que han acudit
al Centre d’Atenció Turística municipal i
el de sol·licituds de visites guiades, que
han superat, especialment per Setmana
Santa, els registres anteriors a la pandèmia. També les pernoctacions a l’àrea
d’autocaravanes són de rècord.
Alguns d’aquest visitants han acudit per assistir a les representacions de la temporada
2022 de la Passió de Cervera, que s’han
fet, després de dos anys de suspensió,
amb normalitat i amb més espectadors.
Tot això és vida als carrers i, cal suposar,
increment de l’activitat de restauració i
comercial, que estava tocada per les
restriccions sanitàries.
Aquesta remissió de la COVID ha permès a la Paeria programar activitat cul-

tural i festiva. El XII Festival de Pasqual
es va desenvolupar, aquest any sí, sense
restriccions; es va fer l’estrena de la pel·lícula “Alcarràs”, en col·laboració amb
l’Associació Cinema a la Boira, que va
reunir 1.100 espectadors al Teatre de
la Passió; s’ha fet la primera edició del
Festival de teatre al carrer Txafacarrers
amb molt bona acollida...
Esperem mantenir aquest èxit de participació en la programació prevista per la
primavera. Us convido a repassar l’agenda La Traça, en fullet o a la pàgina web
de la Paeria, on trobareu totes les activitats i us convido, també, a fer-la vostra.
I a l’estiu recuperarem sensacions amb
les festes dels barris i dels nuclis agregats, amb el Festival de Música d’Estiu,
amb l’Aquelarre, amb la Festa Major i
amb tota l’activitat de les entitats.
Desitjo que aquest retorn al que ens és
conegut, i que teníem desat, doni un
impuls renovat a l’activitat econòmica
i social i suposi una recuperació emocional, d’hàbits i de sensacions. Ens ho
mereixem.

També desitjo que aquesta represa
no sigui només per a aquells que les
hem viscut sempre. Voldria que fossin per a les cerverines i els cerverins
d’orígens diversos que fa anys que
viuen a la ciutat però a qui no s’ha
sabut transmetre que són, també,
per a ells. Cerverins i cerverines a
qui ens cal fer-los saber que volem
que ens mostrin les seves propostes
d’activitats per a fer-les nostres, perquè siguin de tots.
La interacció cultural és una molt
bona forma d’acollida. Amb la recent
vinguda de 40 persones provinents
d’Ucraïna hem descobert que som
una societat capaç d’acollir i donar
suport a nouvinguts i, a la vegada, hem descobert que ens agrada
conèixer la seva cultura i les seves
tradicions. Fem-ho, també, amb les
més de 2.000 persones que ja fa un
temps que són aquí.
Salut!

· BREUS ·
EL PREMI LITERARI 7LLETRES
PRESENTA NOU CONVENI

“MAGDALENA DE MONTCLAR”
EN UN ESPAI PÚBLIC DE CERVERA

CERVERA VA VIURE
L’ESTRENA “D’ALCARRÀS”

El paer en cap de Cervera, Joan Santacana; l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan; el president
del Consell Comarcal de la Segarra, Francesc
Lluch; i l’alcalde dels Plans de Sió, Xavier Pintó,
van signar el nou conveni, dilluns 25 d’abril, en
un acte al castell de Concabella, seu de l’espai
expositiu dedicat a Manuel de Pedrolo.

El procés participatiu per dedicar un espai
públic a Magdalena de Montclar va finalitzar
la fase de recollida de propostes el passat
24 d’abril. Hi va haver 41 propostes (36 de
vàlides) entre les urnes habilitades als equipaments municipals i la web de la Paeria.

La projecció de la pel·lícula “Alcarràs”, el
diumenge 1 de maig al Gran Teatre de la
Passió, fou un èxit sense precedents d’una
sessió de cinema a Cervera, amb l’assistència de 1.100 espectadors.

Preveu la incorporació dels ajuntaments de
Tàrrega i els Plans de Sió en l’organització del
“7lletres. El premi literari i més coses”, que inclou el premi, dotat amb 7.000 euros, i activitats paral·leles per difondre la figura i l’obra de
l’escriptor Manuel de Pedrolo.
A Cervera estan previstes la presentació de
“Visita a la senyora Soler”, novel·la inèdita de
Pedrolo, i una ruta literària al cementiri.

El jurat valora els espais proposats i en selecciona tres, que anuncia el dia 16 maig. Entre
el 16 i el 29 de maig la ciutadania pot escollir
entre aquests tres espais votant a través de
la web municipal.
Finalment, el dilluns 30 de maig s’anunciarà
la proposta més votada, que serà l’espai
públic que portarà el nom de Magdalena de
Montclar.

El paer en cap, Joan Santacana, va donar la
benvinguda a totes les persones assistents i
als tres actors protagonistes, que al finalitzar
la projecció van protagonitzar un col·loqui
amb el públic.
Fou la tercera sessió del Cicle de Cinema a
la Boira, que en la seva segona edició presenta un programa amb una ambiciosa selecció de set pel·lícules acompanyades de
col·loqui al llarg del 2022.
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MOBILITAT

LA PAERIA PROJECTA LA CREACIÓ D’UN CARRIL BICI
En la darrera reunió de la Taula de Mobilitat de Cervera, el passat 6 d’abril, es va
presentar la primera proposta del projecte
d’execució del carril bici. A la reunió es va
debatre i es van fer arribar noves aportacions. A partir d’aquí s’ha anat millorant la
proposta tenint en compte qüestions de
mobilitat, esports, promoció econòmica,
educació... Amb aquesta participació es
pretén aconseguir un consens en la redacció d’aquest projecte.
La proposta preveu la implantació de carril
bici a les grans vies que connecten l’escola Les Savines amb la zona esportiva,
a la part nord de la ciutat, i la continuació
cap a l’escola Josep Arques, el barri dels
Ametllers i el centre.
Està previst executar aquest projecte en
diferents fases amb l’objectiu de reordenar
la circulació per aquestes vies, pacificant
el trànsit i millorant la convivència dels diferents tipus de vehicles en matèria de circulació i mobilitat.
En la reunió de la Taula de Mobilitat es van
tractar un total de quinze actuacions diferents. D’entre les que s’estan treballant
actualment, a més del projecte de carril

EDUCACIÓ

bici, cal destacar el reglament de circulació a les zones de vianants i la creació
del servei públic de bus urbà. Pel que fa a
actuacions de futur es treballa en la millora
de la mobilitat a la plaça Pius XII, amb la
clarificació dels usos d’aquest nou espai
per a vianants, i la construcció de passos
elevats en algunes zones.
El regidor de Mobilitat i Civisme, Jordi Pons, destaca que “Cervera continua
avançant per aconseguir una mobilitat
més sostenible, segura i saludable”.
La Taula de Mobilitat de Cervera és un espai de consulta i participació integrat per
regidors i tècnics de la Paeria, representants d’entitats i veïns a títol individual.

POLÍTIQUES FEMINISTES I LGTBI+

PREINSCRIPCIÓ
A L’ESCOLA
D’ADULTS DE
CERVERA

COOPERATIVA DE SERVEIS A LA LLAR

El 25 de maig està prevista la publicació de l’oferta d’ensenyaments del curs
2022-2023. Entre l’àmplia oferta destaca
l’anglès i l’ESO per a adults, a més dels
cursos d’informàtica, català, castellà i alfabetització.

La iniciativa es va presentar el passat 2
d’abril en un acte obert a la ciutadania,
a la sala Francesc Buireu, amb les intervencions del paer en cap, Joan Santacana; la regidora de Polítiques Feministes i LGTBI+, Mireia Brandon, i Ponent
Coopera, que assessora i dona suport
al projecte. També es van presentar els
exemples de Cuidem Lluçanès i la Cooperativa de cures Les Abelles, de Reus.

La preinscripció per a alumnes nous és
del 21 al 29 de juny, però tot el mes de
juny està dedicat a informar i orientar tothom que hi estigui interessat.
Podeu posar-vos en contacte amb el centre (tel. 973 53 25 64/ correu cfacervera@
xtec.cat) o venir en persona per demanar
informació.
Tots els cursos són reglats i amb equivalències oficials. La matrícula és gratuïta
i, a més dels ensenyaments, a cada curs
hi ha una àmplia programació de tallers,
sortides i activitats extraescolars i de lleure. Podeu consultar el blog de l’escola:
agora.xtec.cat/cfacervera i seguir les novetats a través de les xarxes socials.

Continua avançant la iniciativa de la Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+ per disposar d’una cooperativa sense ànim de lucre a Cervera que pugui
oferir serveis d’atenció i cura a les persones i les llars del municipi.

Es van fer públics els resultats del qüestionari que s’havia repartit prèviament
des de la Paeria i també es va exposar
el full de ruta per tirar endavant la cooperativa.
El proper pas és la creació del grup
impulsor. Les persones interessades a
formar-ne part us podeu inscriure emplenant un formulari que es troba al web
www.cervera.cat.
Segons la regidora de Polítiques Feministes, Mireia Brandon, “amb la creació
d’una cooperativa de serveis de la llar es
contribuirà a regularitzar les condicions
laborals i a dignificar la feina de les cuidadores i les treballadores de la llar. I alhora es garanteix un servei de qualitat,
professional i personalitzat a les persones usuàries”.

“

Contribuirà a regularitzar les condicions laborals i a dignificar la feina de les
cuidadores i les treballadores de la llar
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
CULTURA

NOU ÈXIT DE PÚBLIC I CRÍTICA
DEL FESTIVAL DE PASQUA
La 12a edició del Festival de Pasqua
va oferir, entre els dies 7 i 16 d’abril,
deu produccions musicals, catorze
concerts i diverses activitats paral·leles. El certamen va assolir una alta
ocupació en tots els concerts i un reconeixement per part del sector a la

tasca que realitza per vindicar, difondre, recuperar i promocionar la música
clàssica catalana.

TORNA LA FIRA DEL PA
I EL CEREAL DE CERVERA

Enguany va homenatjar Gaspar Cassadó i Manuel Blancafort en motiu del
125è aniversari del seu naixement i va
realitzar la primera coproducció amb el
Festival de Música Antiga dels Pirineus
(FeMAP) amb l’estrena de “Missa Regalis” de Francesc Valls i un motet trobat a l’Arxiu Comarcal de la Segarra.
Els concerts van anar a càrrec de l’Orquestra Julià Carbonell (inauguració),
Hirundo Maris, LleidArt Ensemble i el
Ballet de Barcelona (concert escolar),
Cosmos Quartet, la Coral Cantiga, el
violoncel·lista Pau Codina, el Trio da
Vinci, el pianista Miquel Villalba i la
mezzosoprano Anna Alàs.
El Festival de Pasqua està organitzat
per la Paeria de Cervera i té com a director artístic el músic Jordi Armengol.

Després de dos anys de suspensió a causa de la pandèmia, la Regidoria de Promoció
Econòmica torna a organitzar la Fira del Pa i el Cereal, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de
maig a la plaça Universitat.
La Fira de Cervera retorna amb ganes i continua amb la seva aposta per promocionar el
pa i el cereal, la producció agrària típica de la comarca de la Segarra.
Els estands es trobaran a la plaça Universitat, on també s’instal·larà una carpa que
acollirà activitats diverses (presentació de pans de diferents tipus, maridatges amb oli,
degustacions, tastos...) i actuacions musicals.
El Sindicat, que enguany celebra el centenari de la seva construcció, també serà un dels
emplaçament protagonistes de la Fira. Acollirà tallers d’elaboració de pa, una exposició
de material agrícola de l’antic Museu del Blat i la Pagesia, i visites guiades.
Per facilitar els desplaçaments dels visitants, un trenet turístic enllaçarà la plaça Universitat i la plaça del Sindicat.
La inauguració de la Fira la farà la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, el dissabte 21,
a les 11.30 hores; mentre que l’acte de cloenda anirà a càrrec de la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, el diumenge 22, a les 20 hores.
Segons el regidor de Promoció Econòmica, Ramon Augé, “aquest any la Fira del Pa i el
Cereal retorna amb un nou impuls i reforça la seva aposta per promocionar els productes locals i comarcals”.

LES EMPRESES DEL CEI CERVERA: NEXIAN
Un dels serveis que ofereix el Centre d’Empreses Innovadores (CEI Cervera) és el suport i la promoció de les empreses que hi
estan allotjades.
En aquest número es presenta l’empresa
Nexian, ubicada al mòdul 4.
Què és Nexian?
Una companyia de recursos humans que
aporta solucions integrals en la gestió i el
desenvolupament de les persones dins de
les organitzacions i que dona respostes
específiques pel que fa a treball temporal,
selecció de personal, formació i consultoria.
Qui en forma part?
Al capdavant de l’oficina hi trobem el Josep Anton Gómez Rojas, com a director.

Compta amb una experiència de més de
25 anys en el sector dels recursos humans
i és un gran coneixedor de les necessitats
que té la indústria a Catalunya.
A què es dedica?
Nexian recluta i selecciona personal per
a les empreses, ofereix formació per a les
persones treballadores i empreses, informació laboral, etc.
Més informació al telèfon 679 87 35 32 o
als correus electrònics cervera@agencianexian.es o joseantonio.gomez@agencianexian.es.
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MAIG
13 DIVENDRES
11.30h / Cantata de 4t de primària
“Les vacances del rellotge“
Lloc. Paranimf de la Universitat de
Cervera
Organitza. Conservatori Professional
de Música de Cervera
Col·labora. Paeria de Cervera
19.00h / Presentació del llibre “De
carlinades per la Segarra històrica”, de
Jaume Moya.
Lloc. Biblioteca Comarcal
Josep Finestres
Organitza. Biblioteca Comarcal
Josep Finestres
Col·labora. Paeria de Cervera i
Editorial Fonoll

14 DISSABTE
Durant tot el dia / El Dia del Conte
Lloc. Carrer Guinedilda
Organitza. La Nova de Cervera
Col·labora. Paeria de Cervera,
Tastalletres, Bombollers, Alea Teatre,
Ball d’Espases i Geganters.
12.00h / DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS. Presentació del Pla Estratègic
del Museu de cervera
Lloc. Auditori Municipal
Organtiza. Museu de Cervera
19.00h / Representació teatral
“M’estreno sota la dutxa” de la Cia.
Cassigalls
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Òmnium Cultural
Segarra-Urgell
Col·labora. Paeria de Cervera
22.00 / 23.00h / LA NIT DELS MUSEUS. Cases habitades, a càrrec de les
narradores Mon Mas i Patrícia McGill, el
pintor i narrador Yoshi Hioki i la música
del Conservatori de Cervera
Lloc. Casa Museu Duran i Sanpere
Organitza. Museu de Cervera
Col·labora. Conservatori de Cervera
Aforament limitat. Reserva prèvia
www.museudecervera.cat

15 DIUMENGE
13.00h / DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS. Els murals ceràmics de Sant
Isidre Llaurador i Santa Maria de la
Cabeza. Un exemple de restitució
partrimonial.
Lloc. Església de Sant Antolí
Organitza. Museu de Cervera i
Ajutament de Ribera d’Ondara
12.30h / Desfilada Tractorada
de Sant Isidre
Lloc. Plaça Universitat
Organitza. Paeria de Cervera
Vegeu programació a part.
19.00h / 24è Cicle de teatre Apassiona’t. Representació teatral “Ximpanzé”
Lloc. Gran Teatre de la Passió

19.00h / Cicle de concerts de primavera. Recital de piano a càrrec de Jordi
Vilaprinyó.
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Ass. d’Amics de la Música
Col·labora. Paeria de Cervera
10€ (excepte socis i alumnes)

Organitza.Paeria de Cervera
Venda d’entrades a www.cervera.cat

17 DIMARTS

19.00h / DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS. El futur (del) Museu del Blat
a càrrec de Carme Bergés directora
del Museu de Cervera; i Marc Verdés,
antropòleg
Lloc. La Farinera de Cervera
Organitza. Museu de Cervera

18 DIMECRES
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS. El
Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca. Històries en primera persona”
Exposició virtual disponible a https://
museudecervera.cat/ca/b/exposicions-virtuals-16
Organitza. Museu de Cervera
D’11 a 14h i de 17 a 19h /
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS.
Jornada de portes obertes: Un recorregut per la Casa Duran i Sanpere
Lloc. Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera
Aforament limitat.
Visites cada 20 minuts.

21 DISSABTE
22 DIUMENGE
A partir de les 11.00h /
Fira del Pa i el Cereal
Lloc. Plaça Universitat
Organitza. Paeria de Cervera
Vegeu programació a part
Durant tot el dia / Fira del Pa i el
Cereal. Objectes d’una cultura material
agrícola. Les col·leccions de l’antic
Museu del Blat i la Pagesia
Lloc. Plaça del Sindicat
Organitza. Museu de Cervera
D’11 a 14h i de 17 a 19h / Fira del Pa
i el Cereal. Jornada de portes obertes:
Un recorregut per la Casa Duran i
Sanpere
Lloc. Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera
Aforament limitat. Visites cada
20 minuts. Reserva previa
www.museudecervera.cat

22 DIUMENGE
Al llarg del matí / XXII Aniversari de
la reconstrucció de la Capelleta del
Clot de Sant Magí
Lloc. Capelleta del Clot de Sant Magí
Organitza. Ass. d’Amics de Sant Magí
Col·labora. Paeria de Cervera
11.30h / “Muralles, bruixots i
carrerons, descobreix tots els racons”
Lloc. Exterior: muralles i carreró
de les Bruixes
Organitza. Turisme de Cervera-CAT
turisme@cerverapaeria.cat /
973 534 442

25 DIMECRES

18.00h / Contes de Butxaca. Contes,
endevinalles, poemes... per a petits i
grans
Lloc. Biblioteca Comarcal Josep
Finestres
Organitza. Bibl. Comarcal Josep
Finestres
Col·labora. Paeria de Cervera
Per a infants a partir de 3 anys.

27 DIVENDRES
19.00h /Conferència “Brasil: resistir i
transformar. Compromís i militància en
temps de feixismes”
A càrrec de Paulo Maldos, psicòleg,
exresponsable de polítiques públiques
de defensa dels drets humans, educador social, assessor de moviments
populars i sindicals, al Brasil.
Lloc. sala d’actes Francesc Buireu
Organitza: Justícia i Pau La Segarra

28 DISSABTE
Durant tot el dia / PonentFEST. Fira
d’Economia Social i Transformadora
de Ponent
Lloc. Patis Universitat
Organitza. Ponent Coopera
Col·labora. Paeria de Cervera
20.00h / Cicle de Concerts de
primavera.Concert del Cor de
projectes del Conservatori.
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Ass. d’Amics de la Música
Col·labora. Paeria de Cervera
10€ (excepte socis i alumnes)

29 DIUMENGE
18.00h / Concert de fi de curs
de la Coral Infantil Nova Cervera
Lloc. Paranimf de la Universitat
Organitza. Coral Infantil Nova Cervera
Col·labora. Federació Catalana
d’Entitats Corals, Paeria de Cervera
i Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya
Tot el mes / Campanya
“Compra i descobreix Catalunya”
establiments adherits a la campanya
Organitza. Paeria i Xarxa barris
Col·labora. Associació de Comerciants
Endavant- Associació de comerciants
i professionals del nucli antic

JUNY
05 DIUMENGE
12.00h / Visita teatralitzada
“Temps d’Universitat”
Lloc. Edifici Universitat - Paranimf
Organitza. Turisme de Cervera-CAT
turisme@cerverapaeria.cat /
973 534 442
Durant tot el dia / Lleida Canta
a la Cultura
Lloc. Diversos espais
Organitza. Paeria de Cervera - Coral

Maristes Montserrat Lleida
Col·labora. Entitats culturals Cervera

Col·labora. Paeria de Cervera
Entrada gratuïta

19.00h / Cicle de Concerts de
primavera.Concert de Sul Tasto
Auditori Municipal
Organitza. Ass. d’Amics de la Música
Paeria de Cervera
10€ (excepte socis i alumnes)

A partir de les 18.30h / Seguici Festiu
de Corpus
Lloc. Recorregut: Davant de l’església de Sant Antoni, C/ Travesser, C/
Combat, Pl. Sant Miquel, C/Sta. Anna,
Pl. Sta. Anna, C/Major i Pl. Major
Organitza. Paeria de Cervera i Agrupació Seny Major

11 DISSABTE

20.00h / Mostra de teatre
dels alumnes de la Caserna
Lloc. Sala Polivalent del Gran Teatre
de la Passió
Organitza. Escola de Teatre
la Caserna
Col·labora. Paeria de Cervera

12 DIUMENGE

17.30h / FESTIVAL ESPURNES BARROQUES “Japó: Tornada i anada”. Horacio
Curti, Santi Mirón i Àngel Farraldo.
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Paeria de Cervera i Ass.
Espurnes Barroques
https://espurnesbarroques.koobin.
com/
19.00h / Mostra de teatre
dels alumnes de la Caserna
Lloc. Sala Polivalent del Gran
Teatre de la Passió
Organitza. Escola de Teatre
la Caserna
Col·labora. Paeria de Cervera

17 DIVENDRES
20.00h / Fi de la campanya de
primavera: bingo popular
Lloc. Pl. Santa Anna
Organitza. Ass. comerciants Endavant
Col·labora. Paeria de Cervera
Vegeu programació a part.
20.00h / Concerts de final de curs:
orquestres, La Banda del Conservatori
Lloc. Església de Sant Domènec
Organitza. Conservatori Professional
de Musica de Cervera
Col·labora. Paeria de Cervera
Entrada gratuïta
De 20 a 24h / Shopping Night
-La nit del comerçOrganitza. Ass. comerciants Endavant
Col·labora. Paeria de Cervera
Vegeu programació a part.
Tarda/nit / Festa de la Colla
dels Diables
Lloc. Nucli antic de Cervera
Organitza. Ball de Diables
Carranquers
Col·labora. Paeria de Cervera

18 DISSABTE
Durant tot el dia / Festa de la Colla
dels Diables
Lloc. Nucli antic de Cervera
Organitza. Ball de Diables
Carranquers
Col·labora. Paeria de Cervera

19 DIUMENGE

12.00h / Concert de fi de curs del
Conservatori de Música
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Conservatori Professional
de Música de Cervera

22 DIMECRES

18.00h

Espectacle “La Vaca Sofia”, a càrrec
dels alumnes de 1r d’elemental
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Conservatori Professional
de Música de Cervera
Col·labora. Paeria de Cervera

23 DIJOUS
Revetlla de Sant Joan
Organitza. Paeria de Cervera
Vegeu programació a part.

ALTRES ACTIVITATS
19.30 h / Cada dilluns
Marxa nòrdica
Lloc de sortida: carrer Guimerà
(davant supermercat Mercadona)
Organitza. CAP Cervera, Centre
Excursionista de la Segarra i
Paeria de Cervera
9.30 h / Cada dimarts i dijous
Salut i amistat: Cicle
de caminades
Lloc. plaça Joan Salat
Organitza. Paeria de Cervera
19.30 h / Cada dimecres
Camina i fes salut:
Cicle de caminades
Lloc. plaça Santa Anna
Organitza. Centre Excursionista
de la Segarra
Cada dissabte
11 h / Visites guiades a la
Universitat, l’església de
Santa Maria i el nucli antic
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.
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ÈXIT DE LA 1a EDICIÓ DEL
FESTIVAL TXAFACARRERS
El Festival Txafacarrers va oferir, al llarg del
dissabte 30 d’abril, tres espectacles en
places i carrers de Cervera, amb una gran
acollida per part del públic, que va omplir
els aforaments previstos.
Els espectacles teatrals van anar a càrrec
de Campi Qui Pugui, Circo La Raspa i Cia
La Tal, tres companyies amb una trajectòria consolidada i d’èxit a nivell internacional.
Campi Qui Pugui va obrir el Festival, al
migdia, amb l’espectacle itinerant “Rats!”.
Va sortir de la plaça Universitat i va fer un
recorregut per carrers i places del centre
de la ciutat, acompanyats per un nombrós
públic.
A la tarda, Circo La Raspa va presentar
l’espectacle de circ “Cataplum!”, que va
omplir de públic la plaça del Sindicat. Espectadors de totes les edats van gaudir de
les habilitats circenses de la companyia.

AGRUPACIÓ SENY MAJOR

“EL GRAN DIA DELS CAPGROSSOS”,
UN NOU CONTE CERVERÍ

Posteriorment, els espectacles es van traslladar a la plaça Major, on va tenir lloc una
doble funció de “Carilló”, de la Companyia
La Tal. Un rellotge gegant va omplir l’espai
de màgia i teatre per a tots els públics.
El Festival Txafacarrers és una nova proposta organitzada per les Regidories de
Cultura i Festes de la Paeria amb la finalitat d’atansar activats culturals i lúdiques
multidisciplinàries a tota la ciutadania. Es
complementa amb la rica oferta lúdica i
cultural de la qual ja disposa Cervera.
El Txafacarrers té com a director artístic
Ivan Alcoba, actor cerverí amb més de 20
anys d’experiència en el teatre de carrer.
La valoració d’aquesta primera edició és
molt positiva i s’espera que el Festival tingui continuïtat i que es pugui ampliar a
més dies i incloure totes les arts escèniques de carrer.

La cultura popular de Cervera disposa d’un nou conte per als petits lectors: El gran dia dels capgrossos, un
àlbum il·lustrat promogut pel Seminari de Cultura Popular a les Escoles
de Cervera, dins de l’Agrupació Seny
Major.
Compta amb els textos de la cerverina Alba Granell i les il·lustracions de
la solsonina Montserrat Isanta, a més
de l’assessorament lingüístic de Maite
Puig, i el disseny gràfic i la maquetació
de Jordi Sàrries.
Després d’El viatge de la Polla, aquest
és el segon volum de la col·lecció Festa Major Petita, que pretén traslladar a
la ficció literària la imatgeria festiva de

Cervera per tal de donar-la a conèixer
als més petits.
A El gran dia dels capgrossos, onze
capgrossos cerverins (la Iaia, la Nena,
el Nen, el Moro, la Dida, el Mandarí, el
Pagès, el Negre, el Municipal, el Cuiner i
el Gepeto), basats en onze capgrossos
de la Colla de Geganters i Grallers de
Cervera, han de fer tots els possibles
per poder ballar a la cercavila de Festa
Major. Ho aconseguiran?
L’obra es va presentar el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a l’església de Sant
Domènec de Cervera. L’acte va comptar amb la presència de les autores i
la representació del conte per part de
Rosa Maria Caballol.

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·
GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM
AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ
L’Estat espanyol es va acarnissar amb el
poble català que volia recórrer el camí cap
a la independència utilitzant eines democràtiques.
Ho va fer físicament l’1 d’octubre de 2017
per impedir un referèndum que volia saber l’opinió de la societat catalana sobre
la conveniència o no d’esdevenir un estat
independent en forma de república.
També ho ha fet per mitjà de la repressió
policial i judicial dirigida a més de 3.000
persones que van participar en l’organització, van facilitar o van donar suport al
procés. Repressió que ha consistit en detencions arbitràries, imputacions exagerades per delictes ficticis, com rebel·lió o
sedició, i sentències desproporcionades.
El govern de l’Estat hi ha volgut posar remei per mitjà de la gràcia de l’indult. Això
és un pegat que, si bé ha facilitat la sortida

de la presó dels líders polítics i socials del
procés, no reconeix l’error judicial, volgudament buscat, d’atribució d’uns delictes
no comesos. Aquesta deguda reparació
solament es produirà amb l’amnistia.
Una amnistia que ha d’abastar totes les
persones represaliades i perseguides per
defensar el dret d’autodeterminació. Una
amnistia que comporti la desjudicialització
del procés d’emancipació nacional i retorni al camp de la política allò que mai no
n’hauria d’haver sortit.
L’amnistia hauria de ser un senyal de la
fi de la repressió de l’Estat i suposar un
punt d’inflexió positiu per a la democràcia,
un reconeixement de la capacitat de tota
la ciutadania, no només de les persones
represaliades, per exercir amb seguretat i
llibertat tots els seus drets polítics i civils.
Un d’aquests drets és el de l’autodeterminació, dret que tenen els pobles per escollir lliurement el seu estatus polític, recollit

en l’article 1.2 de la Carta de les Nacions
Unides, de 1945, en els termes següents:
És un propòsit de les Nacions Unides desenvolupar entre les nacions unes relacions
amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del
seu dret a la lliure determinació, ...
La principal via preferida per una gran
majoria de la societat catalana per exercir
aquest dret és el referèndum. És, també,
la via més homologable dins la Unió Europea. Via utilitzada en casos com els d’Escòcia, de Montenegro, del Quebec, ...
El referèndum és un instrument legítim i útil
i que dona resposta a la demanda pacífica, reiterada i massiva del poble català,
basada en el principi democràtic.
Segons diversos juristes, de l’Estat i de
la resta del món, no hi ha impediments
jurídics amb pes suficient per impedir la
celebració d’un referèndum d’autodeter-

minació. Solament cal un acord polític per
dur-lo a terme. Acord que l’Estat espanyol
no vol negociar, negant a Catalunya el dret
a l’autodeterminació.
El referèndum pactat és la via preferible,
però en cas de persistència de la negativa
estatal a parlar-ne, no s’ha de renunciar a
cap altre instrument democràtic que ens
permeti decidir el nostre futur com a poble
i arribar a la República Catalana, des d’accions de desobediència política i social
fins a accions de desbordament democràtic que facin possible el dret a l’autodeterminació, si fos necessari, apel·lant a organismes externs, tals com la Unió Europa,
el Consell d’Europa o l’Organització de les
Nacions Unides, entre d’altres.
Si la nostra insistència per l’amnistia i l’autodeterminació no es concreta en avenços
tangibles, no s’ha de descartar cap via
democràtica i pacífica per a la consecució
dels nostres legítims objectius.

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.

