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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 25 de febrer al dijous 3 de març

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 4 al dijous 10

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 11 al dijous 17

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 18 al dijous 24

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 25 al dijous 31

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 1 d’abril al dijous 7

Farmàcia Antonijoan. Telèfon: 973 53 02 78

Del divendres 8 al dijous 14

Farmàcia Gomà. Telèfon: 973 53 02 26

Del divendres 15 al dijous 21

Farmàcia Martorell. Telèfon: 973 53 01 54

Del divendres 22 al dijous 28

Farmàcia Plumed. Telèfon: 973 53 15 15

Del divendres 29 al dijous 5 de maig

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: Muralles i nucli antic de Cervera (foto Judit Prat).

JOAN SANTACANA VÉLEZ Paer en cap
El 2022 va començar amb un important repunt de la Covid, que es
va traduir en un mes de gener amb
la transmissió més elevada fins al
moment. 1.397 persones de Cervera van passar la malaltia (el 45% del
total de contagiats des de l’inici de la
pandèmia, el març del 2020).
La situació ha canviat molt a partir
del febrer. L’onada ha remès i amb
ella els casos: 161 nous positius al
febrer.
La millora evident es produeix en un
context de desaparició de les mesures restrictives en tots els àmbits.
Solament es mantenen les de protecció individual: mascareta, distància, ventilació... Això és bona notícia
ja que s’estan acabant les limitacions
de drets personals i col·lectius, i la
vida familiar, laboral i social es pot
desenvolupar en gairebé una completa llibertat.

L’actual situació ens fa ser optimistes pel
que fa a l’activitat municipal. Tenim els
pressupostos aprovats, que ens donen
una perspectiva dels projectes que es
pretenen endegar.
En l’àmbit de les inversions està previst
iniciar la millora de la connectivitat en la
cruïlla de l’avinguda Catalunya amb el
carrer Victòria, millorar l’enllumenat en
diversos espais públics, instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis municipals, millorar espais del museu i de la
biblioteca, instal·lar nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, canviar
la gespa del camp de futbol, iniciar la
reforma de l’antiga escola de música
del carrer Major, continuar les millores a
Sant Domènec, construir un pump track
en la zona esportiva, iniciar el desplegament del carril bici, millorar la urbanització del Polígon Industrial, invertir als
nuclis agregats, remodelar la plaça Pius
XII, fer la Casa de l’Esport, ampliar el
cementiri, condicionar l’edifici del Sin-

dicat, canviar la teulada del cementiri
de Castellnou ...
En l’àmbit cultural, festiu i econòmic, el
2022 hauria de ser el del pas a la normalitat en les activitats organitzades per la
Paeria: Carnaval, Cicle de teatre, Festival
de Pasqua, Aquelarre, Festa Major, festes dels barris, Fira del Pa i altres fires,
festes de Nadal i Reis... Com també ho
ha de ser en les organitzades per entitats,
amb col·laboració de la Paeria.

ment, amb un nou conflicte bèl·lic al
món. Als ja existents, alguns d’endèmics, s’hi ha sumat el d’Ucraïna. Tota
confrontació és un fracàs del diàleg i
té l’origen en l’egoisme de les classes dirigents i la irreflexió dels blocs
en què s’ha mal organitzat el Món.
Aquesta manca de preeminència de
la paraula es tradueix sempre en un
patiment per als pobles, víctimes innocents de lluites estèrils, plenes d’interessos del poder polític i econòmic.

També vull fer ressò de l’impuls que es
vol donar a la participació ciutadana. En
breu s’iniciarà el procés participatiu per
escollir l’espai públic cerverí que durà
el nom de Magdalena de Montclar i del
qual s’expliquen detalls en aquesta mateixa revista. A la vegada s’iniciaran els
tràmits perquè la ciutadania tingui veu en
l’elecció d’inversions per mitjà del procés
de pressupostos participatius.
En un altre ordre de coses, vull manifestar que el 2022 comença, desgraciada-

A Cervera hi viuen 138 persones naturals d’Ucraïna, i més de 1.200 ho
fan a la Segarra. Pateixen per la sort
dels seus familiars i amics. La ciutat
ha de ser solidària amb el seu patiment i, per això, estarà al seu costat. Com ha d’estar, també, al costat
de la resta de conciutadans el país
d’origen dels quals està en guerra.
La Pau és un bé massa preuat per
mirar-la de costat.
Salut!

· BREUS ·
ÈXIT DE PÚBLIC ALS ACTES
DE LA FESTA MAJOR

VISITA DE LA SECRETÀRIA
GENERAL DE L’ESPORT

MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ
DE LA BIBLIOTECA

La Festa Major d’Hivern, que va recuperar
l’assistència de públic a totes les activitats, va
tornar a tenir els grups locals com a protagonistes, amb l’estrena de l’espectacle “Off” de
Fadunito, l’actuació de Lasta Sanco i el Concurs de sardana revessa.

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, va realitzar una visita
oficial a Cervera, divendres 11 de febrer, per
conèixer de primera mà les necessitats esportives del municipi.

L’enllumenat de la Biblioteca Josep Finestres era deficient i amb poca eficiència lumínica i energètica, ja que constava de projectors halògens de molt baix rendiment i
fluorescents.

Les Completes del Santíssim Misteri es van
tornar a organitzar de manera presencial, amb
l’assistència de 520 persones, que gairebé
van omplir l’aforament de l’església de Santa
Maria.

Va mantenir una reunió de treball amb el
Consistori Municipal en què es va tractar sobre la necessitat de la construcció d’un nou
pavelló poliesportiu a Cervera i es van analitzar diverses mesures de millora en inversions
i programes esportius.

Va cloure els actes la representació teatral
“Master Xof”, a càrrec de Joan Pera, que va
aplegar més de 600 espectadors al Gran Teatre de la Passió.

Després va visitar els pavellons poliesportius
de Cervera, on es van trobar amb representants d’entitats esportives usuàries d’aquests
equipaments municipals.

Els treballs han consistit en la col·locació de
noves lluminàries de tecnologia LED i la instal·lació d’una nova connexió de fibra òptica per fer arribar el servei de banda ampla a
tot l’equipament. Amb aquestes actuacions
s’ha aconseguit una millora dels serveis que
s’ofereixen a les persones usuàries i en les
condicions de treball del personal.
Han tingut un cost d’uns 24.000 euros, a
càrrec de fons propis de la Paeria de Cervera.
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FIRES I MERCATS

HISENDA

LA FIRA DEL PA I EL CEREAL PRESENTA EL CARTELL

LA PAERIA COMPRA LA PARCEL·LA DEL POLÍGON ON HI
HA LA NAU DEL CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES
En el Ple extraordinari del dimarts
22 de febrer es va aprovar per
unanimitat l’únic punt de l’Ordre
del dia: la proposta de modificació de pressupost per realitzar
les despeses d’inversió per a
l’adquisició d’una finca del polígon industrial propietat de l’Institut Català del Sòl.
La finca és una parcel·la de 8.392
m2, que inclou una nau industrial
de 2.880 m2 de superfície construïda. En aquesta nau estan ubicats diferents serveis municipals:
el Centre d’Empreses Innovadores (CEI), amb mòduls per a set
empreses i despatxos per a reunions i sala d’actes; els serveis
tècnics de les Àrees de Promoció Econòmica, Fires i Mercats
de la Paeria, i el magatzem de la
Brigada Municipal.

Amb el lema “Tants pans, tants barrets”
(que fa referència a la dita popular catalana “Tants caps, tants barrets), el cartell de
la Fira del Pa i el Cereal – 76a Fira de Sant
Isidre de Cervera, obra de la dissenyadora
gràfica Anna Domenjó, proposa donar a
conèixer al visitant la varietat de productes
dins d’aquest sector.
El cartell preveu tres versions, “amb tres
protagonistes diferents que segueixen un
mateix estil i que porten com a barret un
pa diferent, simbolitzant que cada persona

trobarà a la Fira el tipus de pa que li agradi”, afirma la dissenyadora Anna Domenjó.
A la Fira del Pa i el Cereal es podrà trobar
una gran varietat de pans elaborats per
forns de Cervera, la Segarra i les comarques veïnes.

donem un nou impuls a la Fira del Pa i el
Cereal i estem apostant per augmentar i
millorar la seva promoció.”

El cartell oficial és el principal element
identificador de la Fira i es presenta per
començar a fer difusió del certamen.

En aquest sentit, cal destacar que la Fira
de Cervera es va agermanar amb la Fira
de l’Oli de les Garrigues, a les Borges
Blanques, el passat 22 de gener, on la
Paeria de Cervera va disposar d’un estand per promocionar el municipi.

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Ramon Augé, “aquest any volem

L’acord entre els dos certàmens preveu que
participin en projectes de difusió conjunts.

La Fira del Pa i el Cereal de Cervera està
prevista pels dies 21 i 22 de maig de
2022, una setmana després de la celebració de la tradicional Diada de Sant Isidre,
el diumenge 15 de maig, quan es farà la
desfilada de tractors i carrosses pel centre
de la ciutat. Els tractoristes interessats a
participar-hi es poden inscriure al telèfon
667 86 08 93.

La Paeria de Cervera té llogada
la nau a l’Incasòl des de l’any
2009, amb un contracte d’arrendament que representa una despesa anual d’uns 60.000 euros,
partida que penalitza el capítol
de despeses corrents del pressupost.
Des de la Paeria es valora molt
positivament el funcionament de
les instal·lacions i dels serveis
que s’ofereixen, i s’ha optat per
l’adquisició de la parcel·la amb
l’objectiu d’optimitzar els recursos econòmics.
Segons el regidor d’Hisenda,
Jordi Pons, aquesta operació
“permetrà disposar d’un important equipament com a propietat
municipal, facilitarà la realització
d’inversions de millora i d’eficièn-

cia energètica, es disposarà de
superfície de sòl per poder-hi realitzar les actuacions que es creguin necessàries i es crearà estalvi a nivell de despesa corrent”.
La compra de la parcel·la, situada a l’avinguda de les Garrigues,
20 (polígon industrial), ha tingut
un cost de 925.706 euros.
El contracte d’arrendament preveia una opció de compra per
un import d’1,4 milions d’euros,

molt superior, uns 500.000 euros, més dels que s’ha pagat finalment. El nou import s’ha acordat a partir de les valoracions
dels Serveis Tècnics de la Paeria
i de les negociacions de l’Equip
de Govern amb l’Incasòl.
Per fer-hi front s’executarà un deute que l’Incasòl té declarat amb la
Paeria, d’un valor de 450.000 euros, per compensar parcialment
la compra, i també es demanarà
un préstec bancari, per valor de

475.000 euros, per afrontar la resta de l’import de la compra.
El préstec bancari suposarà que
els imports de les partides pressupostàries que fins ara estan
destinades a l’arrendament de la
nau, es destinaran a retornar el
capital del préstec i a pagar els
interessos corresponents. Una
vegada amortitzat aquest préstec, la Paeria generarà, en futurs
pressupostos, un estalvi sobre la
despesa actual d’aquesta nau.

CULTURA

ARRIBA LA 12a EDICIÓ DEL FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA
Cervera acollirà, del 7 al 16 d’abril, el ja
tradicional Festival de Pasqua, dedicat a
la música clàssica i als intèrprets catalans.
Enguany presenta 10 produccions musicals, que es concretaran en un total de
14 concerts, distribuïts en 6 dies i en 5
espais d’actuació diferents (Gran Teatre
de la Passió, Auditori, Conservatori, església de Sant Joan i el Paranimf de la
Universitat).
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell serà
l’encarregada d’inaugurar oficialment el
Festival amb un concert que serà dirigit,
per primer cop a l’OJC, per una dona:
Gloria Isabel Ramos.
Els altres concerts de vespre seran protagonitzats per Hirundo Maris, amb Arianna
Savall al capdavant, el Quartet Cosmos i
la Coral Cantiga. A la vegada, s’estrenarà

una coproducció amb el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), la “Missa
Regalis” de Francesc Valls, una producció
que dirigirà el portuguès Miguel Jaloto,
amb l’Ensemble Lisboa 1740.
La programació torna a homenatjar grans
figures de la música del nostre país. En
aquest cas, Gaspar Cassadó i Manuel
Blancafort en motiu del 125è aniversari
dels seus naixements.
Repeteix a la direcció artística el músic i
musicòleg, Jordi Armengol, que aprofundirà en les bases iniciades en l’edició anterior: una programació transversal, amb
repertori català de diferents èpoques, en
diferents formats i amb grups i intèrprets
de gran qualitat.
Més informació del Festival i venda d’entrades al web festivalpasqua.cervera.cat.

LES EMPRESES DEL CEI CERVERA: SKYRUN SPORT SL
Un dels serveis que ofereix el Centre d’Empreses Innovadores de Cervera (CEI Cervera) és el suport i la promoció constant a les
empreses que hi estan allotjades.
En aquest número de la revista fem la presentació de l’empresa Skyrun, ubicada al
mòdul 7 del CEI Cervera.
Què és Skyrun?
La firma Skyrun és una reconeguda marca
que va iniciar la seva activitat al País Basc
i que es va traslladar, fa uns cinc anys, al
poble de Concabella (Segarra), on té la
seva seu. Inicialment, l’empresa tenia diversos processos productius externalitzats,
però a poc a poc han anat invertint en la
maquinària necessària per tenir-los tots
integrats en la pròpia empresa. Al CEI de

Cervera, concretament, hi té la premsa que
permet la personalització de les peces de
vestir.

a través de la qual produeix roba sanitària impermeable, transpirable i reutilitzable d’alta qualitat.

Qui en forma part?
Al capdavant de l’empresa trobem la seva
fundadora, Teresa Carulla, emprenedora
nascuda a Concabella.

Més informació: www.skyrun.es

A què es dedica?
Skyrun Sport SL disposa de dues línies de
negoci.
Skyrun, que es dedica a la fabricació de
roba tècnica esportiva d’alt rendiment. Personalitza per a equips i crea col·lecció de
venda individual mitjançant la seva web.
I per altra banda, i com a conseqüència de
la pandèmia de la Covid-19, Skyrun Health,
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MARÇ
25 DIVENDRES
19 h / Conferència “La vida a la presó i
la reinserció en la societat” i presentació del llibre “Sortir de la presó: una
aventura incerta”
Lloc. sala d’actes Francesc Buireu
Organitza. Justícia i Pau La Segarra

26 DISSABTE
17.30 h / Projecció de “Sis dies corrents”. Cicle de Cinema a la Boira
Lloc. Cinema Casal
Organitza. Cinema a la Boira

27 DIUMENGE
10 h / La Passió de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Patronat de la Passió
12 h / Acte de clausura de l’exposició
“Josep Benet, en la desfeta i el redreç”
Lloc. Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera i
Òmnium Cultural Segarra-Urgell

PAERIA. MARÇ/ABRIL 07

07 DIJOUS

Organitza. Paeria de Cervera i Coral
Infantil Nova Cervera

12è Festival de Pasqua
Música clàssica catalana
Del 7 al 16 d’abril
Organitza. Paeria de Cervera

08 DIVENDRES

19 h / Concert del Trio de canyes
de l’OJC
Cicle de concerts de primavera
Lloc. Auditori Municipal
Organitza. Associació d’Amics
de la Música

17.30 h / Presentació del llibre
“Jo, com l’avi”
Lloc. biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal
Josep Finestres

30 DIMECRES

09 DISSABTE

18 h / Contes de butxaca
Lloc. biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal Josep
Finestres

ABRIL
03 DIUMENGE
10 h / La Passió de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Patronat de la Passió
19 h / Representació d’“Ovelles”
24è Cicle de teatre i música
“Apassiona’t” de Cervera
Lloc. Teatre Casal
Organitza. Paeria de Cervera

16 h / La Passió de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Patronat de la Passió

15 DIVENDRES
11.30 h /Visita interpretada “Muralles,
bruixots i carrerons: descobreix tots
els racons”
Lloc. carreró de les Bruixes
Organitza. Turisme de Cervera
Reserves a turisme@cerverapaeria.
cat / tel. 973 53 44 42
16 h / La Passió de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Patronat de la Passió

17 DIUMENGE
10.30 h / Caramelles de Cervera
Lloc. carrers del centre ciutat

MOBILITAT

ALTRES ACTIVITATS

19 DIMARTS

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

Setmana cultural de Sant Jordi
Del 19 al 24 d’abril
Organitza. Paeria de Cervera

22 DIVENDRES
19 h / Revetlla de Sant Jordi:
“In Memoriam de Gabriel Ferrater”
Lloc. biblioteca
Organitza. Biblioteca comarcal
Josep Finestres
20.30 h / Projecció de “Pura Vida”
Cicle de Cinema a la Boira
Lloc. Cinema Casal
Organitza. Cinema a la Boira

24 DIUMENGE
10 h / La Passió de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Patronat de la Passió

30 DISSABTE
Festival Txafacarrers
1r Festival de teatre
al carrer de Cervera
Organitza. Paeria de Cervera
16 h / La Passió de Cervera
Lloc. Gran Teatre de la Passió
Organitza. Patronat de la Passió

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

CERVERA AVANÇA CAP A UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE I SEGURA
Com a mesura per incrementar la seguretat viària a Cervera s’han establert canvis
en el sentit de la circulació de vehicles en
dues zones, on s’han convertit carrers de
doble sentit en vies d’un sol sentit de circulació.
La primera zona on s’ha actuat és la dels
carrers Carles III i Isabel la Catòlica, que
ja són de sentit únic. El canvi ha permès

augmentar la seguretat en les incorporacions de vehicles del carrer Carles III cap
a l’avinguda Catalunya, i d’aquí al carrer
Isabel la Catòlica.
Properament està previst executar els
canvis a la zona propera a l’escola Josep
Arques, concretament als carrers Biosca,
Santa Coloma de Queralt i Pare Ferrussola, que passaran a ser de sentit únic.

19.30 h / Cada dimecres
Camina i fes salut:
Cicle de caminades
Lloc. plaça Santa Anna
Organitza. Centre Excursionista
de la Segarra
Cada dissabte
11 h / Visites guiades a la
Universitat i el nucli antic de
Cervera
Lloc de trobada: plaça Universitat
Preu: 5 euros (menors 8 anys, gratuït)
Organitza. Centre d’Acollida Turística
Reserves: turisme@cerverapaeria.
cat / 973 53 44 42.
Fins al 27 de març /
“Josep Benet, en la desfeta
i el redreç”
Horari. el del Museu (vegeu pàgina 2)
Lloc. Museu de Cervera
Organitza. Museu de Cervera

Aquesta actuació té com a objectius:
compatibilitzar millor la circulació de vehicles a motor, bicicletes i patinets per
la calçada; incrementar la seguretat en
les interseccions, que farà més segur
l’accés al centre escolar i el pas de vianants; ordenar els aparcaments; i facilitar l’accés de vehicles al veïns del carrer
Estaràs des de l’avinguda del Polígon
Industrial.

cidir la proposta final de circulació en
aquestes zones.

Segons el regidor de Mobilitat, Jordi
Pons, “la finalitat d’aquests canvis és
millorar la seguretat vial en aquestes
vies urbanes”. Han estat consensuats
amb la Taula de Mobilitat i han comptat
amb la participació dels veïns per de-

Finalment, per tal d’augmentar la visibilitat dels conductors de vehicles en les interseccions i la seguretat dels passos de
vianants, s’han pintat zones d’exclusivitat,
per evitar l’estacionament de vehicles en
zones que redueixen la visibilitat.

Una altra actuació ha estat la prohibició de
l’estacionament de vehicles a l’avinguda
de Vallfogona, en el tram de carretera que
és dins del nucli urbà. La mesura pretén
millorar la circulació de vehicles, la visibilitat i la seguretat dels vianants, i facilitar
l’accés a Urgències del CAP.

TURISME

CERVERA A LA “BATALLA MONUMENTAL” DE TV3: 10.120 GRÀCIES
Els recintes emmurallats de Cervera i Montblanc van protagonitzar el capítol “Batalla de
muralles”, del programa “Batalla Monumental”,
que es va emetre el dijous 20 de gener.
La presentadora Laia Fontan es va desplaçar a
Cervera, on va visitar les muralles, tema central
del programa, acompanyada per la guia Montse Pérez. A més, es va trobar amb els campions mundials de motociclisme Marc i Àlex
Márquez i va participar en recreacions de la
festa de l’Aquelarre i de la Passió Medieval.
Una vegada emès el programa es podia
votar per Cervera o Montblanc, a través de

les xarxes socials. La participació va ser
altíssima, de 23.000 vots, que demostren
la implicació de la ciutadania i les entitats
de les dos capitals comarcals. Va guanyar
Montblanc amb un 56% del vots (12.880),
mentre que Cervera va obtenir el 44% dels
vots (10.120).
Des de la Paeria estem molt agraïts a tothom
que va votar Cervera: 10.120 gràcies.

· OPINIÓ PARTITS POLÍTICS ·

Moltes gràcies també a totes les persones i entitats que vau representar Cervera al programa.
Es va donar una molt bona imatge de la ciutat i
en podem estar orgullosos.

JUNTS PER CERVERA
JUNTS PER CERVERA AMB LA POBLACIÓ UCRAÏNESA

Gràcies a TV3 per oferir-nos la possibilitat de
donar a conèixer a tot Catalunya el valuós patrimoni monumental, cultural i festiu de Cervera.
A Cervera hi ha fins a 11 monuments amb la
catalogació de Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN). Turisme Cervera gestiona les visites
guiades als monuments. Per a més informació
es pot contactar amb el Centre d’Acollida Turística (CAT): telèfon 973 53 44 42 / turisme@
cerverapaeria.cat.
Segons la regidora de Turisme, Roser Segura,
la participació al programa “ha estat molt po-

sitiva per a la promoció turística de la ciutat”.
Segons les dades del CAT, es nota un augment
de visitants a Cervera i de les reserves per a
les visites guiades. Roser Segura afegeix el seu
“agraïment a totes les persones i entitats que
han fet possible la participació de Cervera al
programa, i al personal tècnic de les àrees de
Turisme i Comunicació.”
Per la regidora de Cultura, Mercè Carulla, Cervera “va poder mostrar la bellesa del seu ric
patrimoni monumental i els espectadors es van
poder impregnar de la màgia i el misteri que els
cerverins tenim el privilegi de viure cada dia”.

Encarem la primavera i tota la població
cerverina, la nostra gent, les nostres entitats, les nostres empreses, els nostres
negocis i les nostres administracions, com
la Paeria de Cervera, esperem recuperar
l’activitat adormida per aquest pesat “període hivernal” dels dos darrers anys molt
condicionat pels efectes de la Covid.
Però aquests dies un altre cop s’ha infringit en els nostres cors. Després d’uns dies

d’alta tensió ens vam despertar amb l’atac
de les tropes russes a Ucraïna. Amb les
imatges pròpies dels documentals de la
II Guerra Mundial, de la Guerra dels Balcans, però també dels molts conflictes
armats que hi ha al nostre planeta, molts
cops sense repercussió mediàtica al nostre entorn europeu.
Junts per Cervera, com no pot ser d’altra manera, se solidaritza amb la població
ucraïnesa en la guerra en què el règim de
Putin ha envaït l’estat ucraïnès. La primera
manifestació d’aquest sentiment per part

del poble cerverí va ser el dia 1 de març
davant de la Paeria, alhora que es va començar a tramitar amb representants de la
comunitat ucraïnesa, les entitats socials i
el sistema sanitari de Cervera com podíem
ajudar.
Els cerverins i les cerverines donem el
nostre suport als nostres convilatans, 140
segons les dades del Padró, i també amb
tots els ucraïnesos que conviuen amb nosaltres a la Segarra i Catalunya, amb un
gran nombre a Guissona. Ens esgarrifa
posant-nos en la seva pell i pensar que

podríem tenir familiars i amics enmig d’un
país en guerra. Alhora des de Junts per
Cervera volem recordar la injustícia de
totes les guerres que pateixen diversos
pobles del món, tots aquests patiments
estan injustificats i cap desavinença ha
d’acabar en conflicte armat.
Junts per Cervera estarà sempre al costat
de la comunitat ucraïnesa a Cervera, amb
el desig que el poble ucraïnès pugui viure
en pau i llibertat!

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.

