
La Festa Major de Cervera torna a ser la protagonis-

ta de la nostra ciutat per tancar un estiu marcat per la 

gran activitat cultural i festiva que tenim, en quantitat i 

en qualitat.

Com a paer en cap, el missatge que voldria transme-

tre a la ciutadania és el de procurar viure intensament 

aquests dies de festa, aprofitant el gran nombre d’acti-

vitats i actes que formen part del programa de festes i, 

sobretot, sortir al carrer i omplir-lo d’il·lusió i ganes de 

ser feliços compartint els moments amb les persones 

que més estimem.

De tots els atractius que té la nostra ciutat, que són 

molts i molt variats, el que major potencial té és la seva 

gent. Entre tots podem fer de la Festa Major la més gran 

de les nostres festes. Només cal que ens ho proposem 

i que fem com l’any passat: omplint terrasses, carrers i 

places i donant un color únic a la nostra ciutat.

Amb aquest esperit afrontarem millor els reptes que, 

com a ciutat i també com a país, tenim molt a prop.

Molt bona Festa Major a tothom.

 

Ramon Royes i Guàrdia

Paer en cap de Cervera 
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El 2013 s’escau amb el centenari del naixement 

de Salvador Espriu i Castelló. Per tal d’honorar 

la seva memòria i difondre’n l’obra i el llegat, la 

Paeria de Cervera vol adherir-se a l’Any Espriu, 

designat per la Generalitat de Catalunya – De-

partament de Cultura. 

A banda d’homenatjar la gran figura de Salva-

dor Espriu, Cervera vol recordar el 

desè aniversari de la mort de Mi-

quel Martí i Pol i el 20è aniversari 

de la mort de Vicent Andrés Este-

llés. També es farà una pinzellada 

recordant els poetes locals, que es 

mereixen tota la seva importància, 

esdevenint així una setmana cul-

tural dedicada a la poesia. 



19.30 h  ConfeRènCia “La GueRRa 
 deLs BaLCans” 
 per Carme Bonet i Trilla 
 Lloc: Cafeteria El Campanar
 Organitza: Cafeteria El Campanar
 Al finalitzar tindrà lloc la inauguració 
 de l’exposició de fotografies 
 “Ombres i Llums” dedicada 
 a Nada Mirovic.
 Podrem comptar amb l’actuació 
 de Quartet de Corda aReZZo 

21 h assaiG oBeRt a tothom de La 
matinaL de GRaLLeRs deL 

 dissaBte de festa majoR.
 Lloc: Aula de Música de 
 l’Institut Antoni Torroja
 Organitza: Agrupació Seny Major, 
 Grallers dels Diables de Cervera 
 Carranquers i Grallers dels 
 Geganters de Cervera
 Col·labora: Espai de Música 
 Tradicional de Cervera i 
 Institut Antoni Torroja

21.30 h 5a ediCió de La nit deL 
 teatReViu a CeRVeRa. 
 Marató de Teatre Amateur. 
 Espectacle de varietats dut
 a terme per actors i actrius 
 de Cervera
 Lloc: Gran Teatre de la Passió 
 Organitza: Associació 
 Cultural la Famiglia
 Col·labora: Paeria de Cervera
 Entrada gratuïta 
 Hi haurà servei de bar
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12 h LeCtuRa de poemes deLs 
 poetes LoCaLs CeRVeRins 

a càrrec d’alumnes de l’Aula de 
Llengua de diferents nacionalitats.

 A continuació tindrà lloc una audició 
d’una peça musical a càrrec d’un 
alumne del Conservatori Superior 

 de Música de Cervera 
 Lloc: Plaça Santa Anna 
 Organitza: Paeria de Cervera 
 Col·labora: Aula de Llengua 

12 h Baixada de “tast” de La 
 seGaRRaCe. 2a Baixada 
 de taRtanes
 Lloc de sortida: davant 
 del Casal Parroquial 
 Organitza: Assemblea 
 de Joves de Cervera
 Col·labora: Paeria de Cervera 

17 h La festa majoR a Les Resi-
dènCies d’aVis i àVies 2013. 
Concert de gralles a càrrec dels 
Grallers dels Diables de Cervera 
Carranquers.

 Lloc: Residència Mare Janer
 Organitza: Agrupació Seny Major

17.30 h iniCi de La “seGaRRaCe. 
 2a Baixada de taRtanes”
 Lloc de sortida i inscripcions: 

Plaça Pius XII
 Organitza: Assemblea 
 de Joves de Cervera
 Col·labora: Paeria de Cervera
 Més informació i incripcions a 
 segarrace@gmail.com, 
 al 625691268 o a facebook.
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19 h aCte de pResentaCió de 

dos nous eLements festius 
de CeRVeRa: eL Conjunt deL 
timBaLeR petit i La senyeRa 
petita de La Ciutat.

 Inclourà la xerrada “El salt, el cop 
 i el ball”, a càrrec de Marc Galí, 
 president de la Coordinadora 
 de Ball de Bastons de Catalunya.
 Lloc: Sala Francesc Buireu
 Organitza: Agrupació Seny Major
 Col·labora: Coordinadora de Ball de 

Bastons de Catalunya i Departament 
de Benestar i Família

20.30 h espeCtaCLe poètiC amB 
tast de Vins: eL poBLe (de 
miqueL maRtí i poL) entRe 
Copes, a càrrec de Teatre Essela.

 Maridatge a càrrec del Celler 
 Cercavins de Verdú.
 Dos actors, acompanyats per un 

músic en directe, interpreten els 
poemes d’“El poble” de Miquel Martí 
i Pol que, amb una subtil dramatitza-
ció, s’estructuren seguint l’esquema 
de les quatre estacions de l’any. 

 Preu: 6 euros. Places limitades 
 Lloc: Paranimf de la 
 Universitat de Cervera  
 Organitza: Paeria de Cervera 
 Col·labora: Patronat de la 
 Universitat de Cervera

to
rn

ei
g 

d’
es

ca
cs

. F
ot

og
ra

fia
 J

or
di

 P
ra

t

es
pe

ct
ac

le
 E

l P
ob

le

 xi open deL toRneiG 
 d’esCaCs Ciutat de CeRVeRa. 
 Lloc: Casal de Cervera 
 Organitza: Club d’Escacs del Casal 
 de Cervera i Casal de Cervera 
 Col·labora: Paeria de Cervera 
 Inscripcions fins al 14 de setembre
 a escacs.casalcervera@gmail.com 

11 h La festa majoR a Les Residèn-
Cies d’aVis i àVies 2013. Concert 
de gralles a càrrec dels Grallers dels 
Geganters de Cervera.

 Lloc: Residència Mare Güell
 Organitza: Agrupació Seny Major

a partir 
de les 
10 h

a partir 
de les 
9 h

tiRada de BitLLes CataLanes 
de festa majoR
Lloc: Càmping de darrere la piscina
Organitza: Club Bitlles Cervera
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 xxii tRoBada de puntaiRes 
 Ciutat de CeRVeRa 
 Lloc: Patis de la Universitat 
 de Cervera 
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Associació de 
 Puntaires Coll de les Savines 
 de Cervera i Patronat de la 
 Universitat de Cervera 

14 h paeLLa popuLaR en motiu 
 deL dia mundiaL de 
 L’aLZheimeR
 Preu: 10 euros 
 Lloc: Pavelló Polivalent 
 Organitza: Associació de familiars de 

malalts d’Alzheimer. 
 Col·labora: Paeria de Cervera 

18 h xV festiVaL inteRnaCionaL 
oRGues de ponent i deL 

 piRineu, 2013
 Concert de Lluís Sintes, baríton, i 

Tomé Olives, orgue
 Lloc: Convent de Sant Agustí de 

Cervera 
 Organitza: Associació d’Amics de 

l’Orgue de les Comarques de Lleida 
 Col·labora: Paeria de Cervera.

18 h CeLeBRaCió deL x aniVeRsa-
Ri de La CoLLa infantiL deLs 
diaBLes de CeRVeRa CaRRan-
queRs. Trobada de colles de diables 
infantils 

 Lloc: Plaça Universitat - Plaça Sant 
Miquel - Plaça Santa Anna - Carrer 
Major - Plaça Major 

 Organitza: Diables 
 de Cervera Carranquers
 Col·labora: Paeria de Cervera, 
 Centre Municipal de Cultura, Centre 

de Recursos Pedagògics.

 En acabar es projectarà un vídeo 
commemoratiu dels 10 anys de la 
Colla Infantil i 5 de la Tarasca.

de 10 
a 13 h
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Colla infantil dels Diables de Cervera Carranquesr. Fotografia Xavi Martí
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17.30 h  sessió de Contes dRamatit-
Zada: “BaRques de papeR. 
històRies deL petit espRiu”. 
Companyia Alambiq. 

 Adreçat a infants de 4 a 9 anys. 
 Contes, titelles, cançons i 
 poesia per descobrir l’imaginari 
 del poeta als més petits. 
 Lloc: Auditori Municipal. 
 Organitza: Paeria de Cervera 

19 h  ConfeRènCia: “saLVadoR 
espRiu i eLs CompositoRs 
CataLans”, a càrrec d’Albert 
Ferré, amb audicions musicals. 

 Lloc: Sala Francesc Buireu 
 Organitza: Paeria de Cervera  

21.30 h ReCitaL poetiComusiCaL 
 “ReConeixença” a càrrec de 

Jaume Calatayud i Vicente Monera, 
dedicat a Miquel Martí i Pol. Glossa 
de Vicent Andrés Estellés.

 Lloc: Auditori Municipal
 Preu: 6 €
 Organitza: Centre Municipal 
 de Cultura i Paeria de Cervera
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17 h taLLeR didàCtiC soBRe 
 saLVadoR espRiu a càrrec 

d’Schola. Didàctica Activa SL. 
 Tallers per acostar la vida, el 
 llenguatge i la figura de Salvador 
 Espriu als escolars de Cervera 
 i comarca. Taller recomanable 
 de 3r a 6è de primària. 
 Lloc: Biblioteca Josep Finestres 
 Inscripcions al telèfon 973 53 35 03, 
 a partir del 9 de setembre, d’11 a 14 h 
 Horari: de 17 a 18.30 h
 Organitza: Paeria de Cervera 
 Col·labora: Biblioteca Municipal 
 Josep Finestres

19 h pResentaCió deL LLiBRe: 
 “CoRResponsaLs de Les 
 miGRaCions. La CoBeRtuRa 

infoRmatiVa d’un fet 
 GLoBaL”. A càrrec de Carles Solà, 

director del programa 
 “Tot un món” de TV3. 
 Lloc: Plaça Joan Salat 
 (en cas de pluja es farà a la sala 
 Francesc Buireu)

 A continuació Taula rodona amb 
 la participació dels mitjans de 
 comunicació locals i amb la 
 col·laboració de SOS Racisme.

 Organitza: Consell Comarcal 
 de la Segarra i Paeria de Cervera
 Col·labora: SOS Racisme i 
 Pol·len Edicions

22 h Visita noCtuRna: peRsones 
que han emBeLLit i eLoGiat 

 La CuLtuRa CeRVeRina 
 a càrrec d’Armand Forcat, 
 guia turístic. 
 Lloc de trobada: 
 Brollador del c. General Güell
 Organitza: Centre 
 d’Atenció Turística
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18.30 h  pResentaCió deL LLiBRe: 
“espRiu, tRanspaRent. 
BioGRafia a CuRa d’aGustí 
pons” (Edició Proa, 2013). 

 Presentació a càrrec d’Àgata Alegre, 
directora de la Biblioteca Josep 
Finestres de Cervera. 

 Lloc: Biblioteca Josep 
 Finestres de Cervera 
 Organitza: Paeria de Cervera

20.30 h  espeCtaCLe “de VeuRe 
un neGRe toRnaR-se tan 
BLanC” basat en l’obra i la veu del 
poeta Carles M. Sanuy i extrema 
sensibilitat del guitarrista Toti Soler. 

 Preu entrada: 6 euros
 Lloc: Casal de Cervera
 Organitza: Paeria de Cervera

21.30 h pResentaCió deL pRojeCte: 
 La RestauRaCió de 
 L’esGLésia de sant antoni
 Lloc: Església de Sant Antoni
 Organitza: Parròquia de Santa 

Maria de Cervera
 Col·labora: Museu 
 Comarcal de Cervera 

22 h  pRojeCCió: de Cap de CReus 
 a fisteRRa i poRto, 2000 Kms 
 d’expeRiènCies i paisatGes 
 a càrrec de Miquel Àngel Ramos
 Lloc: Sala Francesc Buireu. 
 Organitza: Centre Excursionista 
 de la Segarra

17 h  naRRaCió teatRaLitZada: 
 “La teReseta juGa a sineRa” 
 a càrrec de Núria Clemares. 
 Taleia Cultura. 
 A partir de 5 anys
 Espectacle per a públic familiar que 

apropa, de forma audiovisual i interac-
tiva, la figura d’Espriu i la seva obra. 

 Lloc: Auditori Municipal 
 Organitza: Paeria de Cervera 

18 h muntatGe de joCs GeGants. 
 30 joCs aRtesanaLs fets de 

justa. Companyia la Pantomima 
 Per a totes les edats. 
 Lloc: Plaça Major 
 Organitza: Paeria de Cervera 
 i Pla de Barris 

19 h  pResentaCió de La 
 misCeL·Lània CeRVeRina 
 núm. 21-22
 Lloc: Arxiu Comarcal de la Segarra
 Organitza: Centre Municipal 
 de Cultura

20 h ReCitaL en homenatGe a 
 saLVadoR espRiu a càrrec de 
 Xavier Hidalgo (veu) i Xesco Grau 

(flauta travessera)
 Lloc: Saló principal de la Casa 
 Museu Duran i Sanpere
 Organitza: Museu Comarcal 
 de Cervera
 Gratuït. Places limitades. 
 Reserves al 973 533 917 
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18 h espeCtaCLe - animaCió 
 “maRRemanGo” a càrrec 
 de la companyia Pepsicolen 
 amb Pep Callau al capdavant. 
 Veniu a la plaça a viure una 
 autèntica catarsi de bon rotllo, 
 bon humor i de festa 
 Lloc: Plaça Major 
 Organitza: Paeria de Cervera 
 i Pla de Barris  

22 h ConCeRt de jaZZ 
 a CàRReC d’afRo BLue. 
 Latin jaZZ & GRoVe. 
 Presentació del seu últim 
 disc “Don’t stop”. 
 Guim Garcia: saxo alt
 Xavier Figuerola: saxo tenor
 Xavier Algans: piano
 Pepo Domènech: baix
 Ricard Grau: bateria
 Lloc: Casal de Cervera 
 Organitza: Paeria de Cervera 
 Preu: 6 euros (amb consumició)
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