
PROGRAMA DE MÀ

Guillem i Almodis són dos dels veïns més il·lustres 
de la nostra estimada ciutat de Cervera. Ells han es-
tat testimonis dels fets més rellevants de les darre-
res dècades. Van néixer en plena dictadura uns anys 
després de l’acabament de la guerra, en un moment 
en que les llibertats dels catalans eren més que limi-
tades. Van viure el procés de transició cap a la demo-
cràcia, una època en que l’associacionisme català va 
començar a posar de relleu la seva capacitat de mo-
bilització per recuperar tradicions i posar en valor la 
cultura popular catalana. Així, l’any 1981 neix la Colla 
de Geganters de Cervera, una colla dinàmica a la que 
vull fer un reconeixement de tots els membres que al 
llarg de la seva història n’han format part.

El fet geganter té però a Cervera una tradició molt 
més llunyana en el temps ja que disposem de do-
cuments del segle XV que fan referència als gegants 
cerverins.

A Cervera podem estar orgullosos de la quantitat i 
qualitat de les més de cent entitats que donen vida a 
la ciutat, generen cohesió social i tenen cura d’aquest 
patrimoni cultural tan cerverí com nacional. Per tant 
no és estrany que en un any tan especial la nostra 
ciutat sigui protagonista en el món geganter i sigui 

seu de la Ciutat Gegantera. Aquest és un mèrit de 
la Colla Gegantera de Cervera en un camí en el que 
ha comptat amb la complicitat de la resta d´entitats, 
comerços, veïns i de la mateix Paeria en un projecte 
també transversal.

I aquí estem, a punt de celebrar aquest gran esde-
veniment a la nostra ciutat, una ciutat que ha estat 
testimoni dels fets més importants de la història de 
la nació catalana. Els carrers de Cervera van veure 
néixer la Generalitat de Catalunya l’any 1359, vam 
patir les misèries conseqüència de la Guerra de Suc-
cessió i ara som testimonis d’un projecte Gegantí, 
la construcció de manera cívica i exemplar del nou 
Estat Català.

Cervera us convida a tots a visitar la nostra ciutat 
amable i a viure aquests dies amb intensitat. Podreu 
gaudir d´una preciosa ciutat que obre el seu cor a 
tots els visitants.

Llarga vida als Gegants catalans, llarga vida al Gui-
llem i l´Almodis i la resta de parelles de gegants i 
gegantons cerverins.

Visca la Cultura Popular Catalana, Visca Cervera 
i Visca Catalunya.

SALUTACIÓ
DEL PAER
EN CAP

Ramon Royes 
Paer en cap de Cervera 



DIVENDRES
6 DE JUNY

Inauguració del monument 

i himne de Ciutat Gegantera. 

El Pregó. Nit de Concerts.

DISSABTE
7 DE JUNY

Plantada i Mostra de balls.  

Les quatre cercaviles.

Nit de Concerts.

DIUMENGE
8 DE JUNY

Matinades de grallers.  

Les quatre cercaviles. 

Acte de traspàs i fi de festa.

17.00 h Cercavila dels CEIPs amb els elements de les escoles (fins a la pl. del Sindicat).

17.45 h Xocolatada i coca (pl. del Sindicat).

18.00 h Inauguració del monument de Ciutat Gegantera (pl. del Sindicat).

18.30 h Estrena de l’himne de Ciutat Gegantera 
 a càrrec de l’orquestra del Conservatori de Cervera (pl. del Sindicat).

19.00 h Cercavila espectacle a càrrec de Grepp Teatre amb les entitats:  
 Associació d’Amics de Sant Magí, Band Tokades, Bombollers de Cervera, 
 Campaners de Cervera, Colla Sardanista Jovencells, Confraria de l’Àliga de Cervera, 
 Diables de Cervera Carranquers, Patronat de la Passió, Sound de Secà i Trabucaires de Cervera 
 (des de la pl. del Sindicat fins a la Paeria, pl. Major).

20.00 h Pregó de Ciutat Gegantera des de la Paeria (pl. Major).

20.30 h Parlaments de les autoritats des de la Paeria.

00.00 h Nit de concerts a l’espai la Cardosa (pati gran de la Universitat). 
 MIQUEL DEL ROIG, EBRI KNIGHT, THE PINK GOATS

Durant tot el matí: Conèixer Cervera (visites guiades de diferents recorreguts), xerrades i també 
jocs pels més petits als patis de la Universitat.

16.00 h  Jocs per als més petits (patis de la Universitat).

17.00 h  Plantada de gegants a les quatre façanes de l’edifici de la Universitat.

18.00 h  Mostra de balls amb guió teatralitzat a càrrec d’Alea Teatre (pl. Universitat). 

19.00 h  Inici simultani de les quatre cercaviles.

21.00 h  Sopar de colles geganteres amenitzat per Minha Ànima Gémea.

00.00 h  Nit de concerts a l’espai la Cardosa (pati gran de la Universitat). 
 GUTEN PLAN, PASTORETS ROCK, NONE, DJ DRAWER I DJ FEEDBACK

09.00 h Matinades (inici a la pl. Universitat fins a la pl. Major, i tornada) a càrrec dels grallers   
 de Cervera i altres poblacions.

10.00 h Esmorzar de les colles i plantada de gegants  
 (Pati gran de la Universitat, pg. Josep Finestres, pl. de les Flors i mirador av. Ondara).

11.30 h Inici simultani de les quatre cercaviles  
 (Final conjunt davant la façana del Sindicat del c/Cèsar Martinell).

13.00 h Actes de traspàs dels Gegants de l’Agrupació  
 (Façana del Sindicat del c/Cèsar Martinell).

14.00 h Final de festa.

Altres activitats

· Mostra de propostes presentades en el concurs del monument de Ciutat Gegantera. 
· Mostra de propostes presentades en el concurs de l’himne de Ciutat Gegantera. 
· Exposició de gegants de Iakare.


