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La festa gran de Cervera, en honor al Sant Crist, 

és la festa durant la qual els carrers i les places 

s’omplen de gent i la ciutat reviu la seva màxima 

esplendor. Cada quart cap de setmana de se-

tembre a Cervera s’hi apleguen tot tipus d’activi-

tats per a diversos gustos i edats que combinen 

la tradició amb l’oci: balls, exposicions, concurs 

de sardanes, atraccions, futbol, cercaviles, tea-

tre, etc... i una bona dosi de cultura 

popular de la mà de diverses enti-

tats cerverines.
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19.30 h  eL pReGó de La festa 
 majoR, i ReConeixement per 

part de la Corporació Municipal a 
l’entitat de cultura popular i tradicio-
nal de la nostra ciutat, La Confraria 
de l’àliga de Cervera, recentment 
creada per a treballar en la recupe-
ració de l’Àliga de Cervera, a la Sala 
de Plens de la Paeria de Cervera. 
Acte públic obert a tothom.  
 

  
20 h LeCtuRa deL pReGó, a càrrec 

de la periodista mònica terribas, 
 des del balcó central de la Paeria, 
 i inici de la festa.  
 
 Mònica Terribas i Sala és Llicenciada 

en periodisme per la UAB i després 
de presentar el programa informatiu 
de TV3 La nit al dia, al 2008 fou 
nombrada directora general deTV3, 
lloc que ocupà fins abril de 2012. 

 Ha estat consellera delegada del 
diari Ara i en breu presentarà els 
Matins de Catalunya Radio.

  
 Finalitzarà l’acte amb el 
 RepiC de Campanes a càrrec 

dels Campaners de Cervera.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

01 h nit de maRxa amb La Cosa 
nostRa + punxadisCos

 Entrada gratuïta
 Lloc: Pavelló polivalent
 Organitza: Paeria de Cervera
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El pregó d’una personalitat molt vinculada a 
la nostra ciutat al balcó de la Paeria amb el 
posterior repic de campanes, el reconeixe-
ment al Saló de Plens a una entitat local 
que ha destacat especialment en aquest 

any, i el concert de nit al pavelló polivalent, 
esdevenen els primers actes de la celebració 

de la Festa Major del Sant Crist.
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8 h La matinaL de GRaLLeRs. 
Toc de matinades i músiques de 
repertori a càrrec dels Grallers dels 
Diables de Cervera Carranquers i 
dels Geganters de Cervera.

 Recorregut pels carrers i 
 places de Cervera.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major, 

Associació de comerciants del car-
rer General Güell, i Pastisseria Puig

11.30 h Visita teatRaLitZada a La 
 uniVeRsitat de CeRVeRa
 Lloc de trobada: Pl. Universitat 

(davant la porta de la Universitat)
 Preu: 4 € per persona (menors 
 de 8 anys entrada gratuïta)
 Places limitades. Per a les 
 inscripcions cal adreçar-se a: 
 CAT Cervera, al telèfon 973 534442 

o  www.turismecat.cat i 
 fer-ne la reserva. La recollida 
 d’entrades és al CAT

El dia comença amb el Toc de Matinades 
dels grups de grallers i les Trabucades d’Inici. 

A la tarda se celebra un dels actes amb 
més ressò de la Festa Major, la Trobada de 

gegants, que enguany arriba a la 32a edició, 
que omple de festa i colors el centre 

i el nucli antic de la ciutat. 
La Carretillada de Festa Major i 

els concerts esdevenen altres actes 
destacats de la jornada.
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12 h tRaBuCades d’iniCi, 
 a càrrec dels Trabucaires de Cervera
 Lloc: Ereta del campanar 
 de l’església de Santa Maria

12 h VeRmut popuLaR 
 al carrer General Güell.
 Organitza: Associació de comer-

ciants del carrer General Güell

18 h pLantada de GeGants 
 Lloc: patis de la Universitat
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Geganters de Cervera
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Trobada de gegants de Cervera. Fotografia Ramon Armengol
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18.30 h xxxii tRoBada de 
 GeGants de CeRVeRa 
 Amb la participació dels grups de 

percussió locals Band Tokades, 
Bombollers de Cervera i Sound de 
Secà, el cérvol Tibau, i les següents 
colles geganteres: colla gegantera 
de Parets del Vallès, colla gegantera 
de Navarcles, colla gegantera de 
Poble Nou de Manresa, colla gegan-
tera Iluro de Mataró, colla gegantera 
d’Arenys de Munt, colla gegantera 
del Carrer Viserta de Monistrol de 
Montserrat, colla gegantera de 
Puigcerdà, colla gegantera de Guis-
sona, colla gegantera de Bellpuig, 
Gegants d’Ossó de Sió i Grallers 
d’Agramunt, i grup de gegants i 
grallers de Cervera.

 Recorregut: pl. Universitat, 
 c. General Güell, av. Catalunya, 
 c. Combat, pl. Sant Miquel, pl. San-

ta Anna, c. Major, fins a la pl. Major.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·laboren: Geganters de 
 Cervera i Agrupació Seny Major

 A l’arribada dels gegants 
 a la plaça Major:
 toC GeneRaL de festa, a 

càrrec dels Campaners de Cervera.
 Seguidament, a la plaça Major:
 LLuÏments dels grups i les colles 

geganteres participants

20.30 h La CaRRetiLLada de festa 
majoR, a càrrec dels Diables 

 de Cervera Carranquers, 
 al racó de Santa Maria.
 Organitza: Paeria de Cervera

Recorregut 
XXXII Trobada de 
gegants de Cervera

c.
 M

aj
or

Universitat

c.
 G

en
er

al
 G

üe
ll

av. Catalunya

c. 
Co

m
ba

t

pl. Sta. 
Anna

pl. Major

acte amb foc ca
rr

et
illa

da
 d

e 
fe

st
a 

m
aj

or
Fo

to
gr

afi
a 

R
am

on
 A

rm
en

go
l



IS
A

G
O

G
E

 2
01

3

20

01 h ConCeRt amb 
 the sound Band (by sound dCK) +
 teRRatomBats + the pinK Goats
 Entrada gratuïta
 Lloc: Pavelló polivalent
 Organitza: Paeria de Cervera
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9.30 h La matinaL de tRaBuCaiRes, 
a càrrec dels Trabucaires de Cervera

 Recorregut pels carrers i 
 places de Cervera.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

10.30 h toC GeneRaL de festa  a 
 càrrec dels Campaners de Cervera

10.30 h L’anada a ofiCi, segons el 
tradicional seguici inclòs en les 
Ordinacions de Corpus del segle 
XV, format pels elements festius 
de la Ciutat, que acompanyaran la 
Senyera de la Ciutat i la Corporació 
Municipal des de l’edifici de la Paeria 
fins a l’església de Sant Antoni. 

 Elements participants: Drac lo 
Carranco Bilandó, Cérvol Tibau, Ta-
balers dels Bombollers i dels Diables 
de Cervera Carranquers, Cavallets, 
Gegants Guillem i Almodis, Tim-
bales, Àliga de Cervera, Macers, 
Senyera de la Ciutat, Corporació 
Municipal i Banda de Cervera.  

 Recorregut: pl. Major, c. Major, 
 pl. Santa Anna, pl. Sant Miquel, 
 pl. Universitat, fins a l’església 
 de Sant Antoni.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major i 

Espai de Música Tradicional 
 de Cervera.
 Cavalleria: Associació 
 Amics de Sant Magí

La diada del nostre patró. La matinal dels 
Trabucaires, l’anada a Ofici, l’Ofici a l’església 
de Sant Antoni, el Concurs de sardanes, i la 
sortida i els lluïments del Seguici de Cervera 
omplen de música i tradició els carrers de la 
ciutat al matí. A la tarda, el partit de futbol, la 

segona edició de la Mostra de Cultura Popular, 
i el Concert i Ball llarg, acaben de farcir 

d’actes el dia central de la festa.

Recorregut 
de l’anada 
a ofici i del 
seguici de 
festa Major
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11 h   La finaLitZaCió de 
 L’anada a ofiCi, amb 
 salutacions als participants 
 per part de la Corporació 
 Municipal i amb un lluïment d’honor 

per part dels Trabucaires de Cervera 
en el moment d’entrada 

 a l’interior del temple.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

11 h soLemne missa d’ofiCi 
 en honoR aL sant CRist
 Amb la participació 
 de la Coral Lacetània
 Lloc: Església de Sant Antoni 
 Organitza: Parròquia de Cervera

11.30 h 52è ConCuRs de CoLLes 
 saRdanistes, puntuable 
 pel 39è Campionat de la 
 Terra Ferma, amb la Cobla 
 Jovenívola d’Agramunt.  
 Lloc: pl. Major
 Organitza: Paeria de Cervera  

Col·labora: Colla 
 Sardanista Jovencells

11.45 h pLantada deLs eLements 
festius que componen el Seguici 
de Cervera, al carrer General Güell.

12 h eL seGuiCi de festa majoR
 Elements participants: Diables 

de Cervera Carranquers, Drac lo 
Carranco Bilandó, Cérvol Tibau,  
Bombollers de Cervera, Cavallets, 
Gegants Guillem i Almodis, Basto-
ners de Sedó, Timbales, Àliga de 
Cervera, Macers, Senyera de la 
ciutat, i Corporació Municipal.

 Recorregut: c. General Güell, pl. 
Universitat, pl. Sant Miquel, pl. Santa 
Anna i c. Major fins a la plaça Major. 

 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

13.30 h LLuÏments i BaLLs deL 
 eLements festius deL 
 seGuiCi de CeRVeRa, que in-

clou, entre d’altres, el ball del cérvol 
Tibau, el ball del drac Lo Carranco 
Bilandó, el ball dels Gegants i el ball 
de l’Àliga, amb l’acompanyament 
musical de la Banda de Cervera. 

 Lloc: pl. Major
 Per finalitzar, LLuÏment 
 Conjunt de tot el Seguici.
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17 h  inauGuRaCió de La 
 BotiGa deL museu
 Tallers infantils:
 -Pinta el teu gegant, a càrrec de 

Montse Barberà, del Món de l’Art.
 -Taller de ceràmica, a càrrec de Bea 

Barrientos, de Les Voltes.
 Demostració de pirogravat, 
 a càrrec de Xavi Badia, 
 de La Gárgola.
 Horari: de les 17 a les 19 h
 Lloc: Museu Comarcal 
 de Cervera (c. Major, 115)
 Organitza: Museu 
 Comarcal de Cervera

18 h 2a mostRa de 
 CuLtuRa popuLaR
 diada CasteLLeRa amb 
 els Margeners de Guissona, 
 els Castellers de Cornellà i 
 els Xicots de Vilafranca.
 Lloc: plaça Major                    

Organitza: Paeria de Cervera

18 h paRtit de futBoL 
 de festa majoR   

Lloc: Camp Municipal d’Esports

18 h ConCeRt i BaLL LLaRG 
 de festa majoR amb 
 l’orquestra tanGaRa
 Entrada gratuïta
 Lloc: pavelló polivalent
 Organitza: Paeria de Cervera

19 h  audiCió i BaLLada de 
 saRdanes, amb la cobla 
 Ciutat de Cervera  
 Lloc: pl. Santa Anna
 Organitza: Agrupació d’Amics 
 de la Sardana de Cervera 

21 h inauGuRaCió de La 
 BotiGa deL museu
 Degustacions de productes 
 de proximitat, amb la col·laboració 
 de Gustum. Places limitades.
 Lloc: Museu Comarcal 
 de Cervera (c. Major, 115)
 Organitza: Museu 
 Comarcal de Cervera
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 toC de difunts, a càrrec dels 
Campaners de Cervera, des del 
campanar de l’església de Santa 
Maria.

10 h La matinaL de taBaLeRs i 
peRCussió, a càrrec dels grups 
Bombollers de Cervera, Diables de 
Cervera Carranquers i Geganters 

 de Cervera. 
 Recorregut pels carrers i places 
 de Cervera.
 Tots els infants i joves que vulguin 

afegir-se a la matinal amb el seu 
propi tabal o tambor ho podran fer 

 a les 11.15 h a la plaça Sant Miquel, 
fins a la finalització del recorregut, 

 a la plaça Major.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

12 h toC infantiL deL BiLandó i 
RepiC de Campanes, 

 a càrrec dels Campaners 
 de Cervera. 
 Acte obert a tots els nens i nenes 

que vulguin pujar a tocar 
 les campanes.
 Lloc: campanar de 
 l’església de Santa Maria
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

12.15 h espeCtaCLe infantiL 
 a càrrec de DEPARRANDA, 
 amb mesCLat d’animaCió
 Lloc: pl. Major
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: La Xarxa Cervera

12.30 h audiCió i BaLLada 
 de saRdanes amb 
 la Cobla Ciutat de Manresa
 Lloc: pl. Santa Anna
 Organitza: Paeria de Cervera

El dilluns està dedicat als més petits de la 
ciutat. Al matí, matinal de tabals i percussió, 
toc de campanes i espectacle d’animació. A 
la tarda, la ja tradicional sortida del Seguici 
Infantil de Cervera i la representació del Ball 
Parlat de la Colla Infantil dels Diables Carran-
quers. El Concert i el Ball llarg, acompanyats 
pel campanar de l’església de Santa Maria, 
acomiaden la Festa Major fins l’any que ve.

durant 
el matí
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Seguici Infantil de Festa Major. Fotografia Ramon Armengol
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acte amb foc

Recorregut 
del seguici infantil 
de Festa Major
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17.30 h pLantada deLs 
 eLements foLKLòRiCs 
 infantiLs de CeRVeRa
 Lloc: tram inicial del 
 c. Major (pl. Santa Anna)

18 h eL seGuiCi infantiL 
 de festa majoR
 Amb la participació de: Colla 

infantil dels Diables de Cervera 
Carranquers, Tarasca de Cervera i 
Joventuts Carranqueres, Cuca de 
Cervera, dracs Flameta i Trecap del 
Conservatori de Música de Cervera, 
Timbaler petit i Senyera petita de 
la Ciutat, Capgrossos, Cavallets i 
Gegantons de Cervera, geganto-
na Pepa i capgròs El Carranquer 
de l’escola Josep Arques, Colla 
Sardanista Demà Jovencells, ball 
de Bastons i ball de la Bolangera 
de l’escola Jaume Balmes, ball de 
Cintes de l’escola Josep Arques i 
ball de Cercolets de l’escola Les Sa-
vines, ball de Sant Ferriol de la Coral 
Infantil Nova Cervera i grup jove dels 
Bombollers de Cervera.

 Recorregut: pl. Santa Anna, 
 pl. Sant Miquel, c. Combat, 
 c. Travesser, pl. Universitat, 
 fins a la pl. Santa Anna.
 Organitza: Paeria de Cervera
 Col·labora: Agrupació Seny Major

 Tot seguit, LLuÏments 
 dels grups participants.
 Lloc: pl. Santa Anna

 I seguidament, BaLL paRLat 
 infantiL, a càrrec de la Colla 
 Infantil dels Diables de Cervera 

Carranquers.
     Lloc: pl. Santa Anna

         Es finalitzarà l’acte amb el     
                      lliurament de records a les 
                    entitats i centres educatius  
                 participants en els actes de cultura 

popular de la Festa Major.
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18 h ConCeRt i BaLL LLaRG 
 de festa majoR amb 
 l’orquestra BouLeVaRd
 Entrada gratuïta
 Lloc: Pavelló Polivalent
 Organitza: Paeria de Cervera

21 h toC GeneRaL de finaL 
 de festa majoR, a càrrec 
 dels Campaners de Cervera
 Seguidament, des de l’ereta 
 del campanar de l’església 
 de Santa Maria.
 tRaBuCades finaLs, 
 a càrrec dels Trabucaires 
 de Cervera
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22 h RepResentaCió teatRaL: 
Red pontiaC

 Red Pontiac, porta al límit l’àcida 
comicitat de la peça. Perquè aquest 
desmitificador retrat de la mare 
perfecta és una comèdia vibrant, 
farcida de diàlegs punyents que 
fan miques l’estereotip de la mare 
tendra i abnegada.

 Dues amigues que s’embranquen 
en una discussió per establir quina 
té el fill més llest acaben confes-
sant secrets indignes d’una mare 
exemplar. Aquest és el punt de 
partida d’un text fresc, ocurrent, 
d’un dramaturg que explora en les 
seves obres el caire més tèrbol de 
les relacions humanes.

 Director: Pere Riera
 Actrius: Míriam Iscla i Cristina Cervià

 Lloc: Gran Teatre 
 de la Passió de Cervera 
 Preu entrada: 18 € 
 Descomptes: 
 Anticipada i + de 65: 16 €
 Carnet Jove: 14 €

 Venda de localitats: 
 La venda d’entrades anticipades es 

pot adquirir a través de 
 www.granteatrecervera.com o 
 a través del telèfon 608343209 
 ( de 17 a 21 h) 

 Organitza: El Teló i 
 Paeria de Cervera 
 Col·labora: Patronat 
 de la Passió de Cervera 
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espRiu a L’aGoRa 
Lloc: Plaça Joan Salat 
organitza: Any Espriu i Institució 
de les Lletres Catalanes
Col·labora: Paeria de Cervera 
Del 16 al 30 de setembre de 2013

saLVadoR espRiu: 
foRma GuaRdada
una aproximació 
a les paraules de salvador espriu. 
Lloc: Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres
organitza: Institució de 
les Lletres Catalanes 
Col·labora: Servei de biblioteques del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Biblioteca Comarcal Josep 
Finestres i Paeria de Cervera 
Del 5 al 22 de setembre de 2013

10è aniVeRsaRi de La CoLLa 
infantiL deLs diaBLes CaRRan-
queRs i 5è de La taRasCa de 
CeRVeRa.
Lloc: Església de Sant Joan Degollat 
horari d’obertura: 
- divendres, de 18 a 21 h
- dissabte i diumenge de 11 a 13 h 
   i de 18 a 21 h.
- dilluns d’11 a 13 h.
Del 20 al 23 de setembre de 2013
organitza: Diables de Cervera – 
Carranquers 
Col·labora: Paeria de Cervera, 
Centre Ocupacional l’Espígol

omBRes i LLums
Exposició de fotografies 
dedicada a Nada Mirovic.
Del 13 de setembre al 30 de novembre 
Lloc: Cafeteria El Campanar
organitza: Cafeteria El Campanar

sota foC
fotoGRafies de festes de foC, 
d’Anibal Trejo
dies: del 29 d’agost al 29 
de setembre de 2013
Lloc: Museu Comarcal de Cervera

tómBoLa de CàRitas
Lloc: Casal Parroquial
horaris: 
Divendres 20
De 8 del vespre a 10 de la nit
Dissabte 21
De 6 de la tarda a 11 de la nit
Diumenge 22
De 12 del migdia a 3 de la tarda
De 6 de la tarda a 11 de la nit
Dilluns 23
De les 12 del migdia 
a les 3 de la tarda
De les 6 de la tarda 
a les 10 de la nit
organitza: Càritas 
Interparroquial de Cervera

atRaCCions i fiRetes
Les atraccions i firetes s’ubicaran 
al centre històric de la ciutat.
Horari de funcionament: 
del divendres 20 a la tarda 
fins al dilluns 23 al vespre.
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infoRmaCió
EN CAS DE PLUJA: Els actes a l’aire lliure que no puguin traslladar-se 
quedaran suspesos per decisió de l’organització. 

notes
Els espais habilitats per als balls, per raons de seguretat, 
tenen un aforament limitat.

notes de seGuRetat peR Les aCtuaCions de foC
PER ALS PARTICIPANTS:
- Portar roba de cotó, preferiblement vella, a mb mànigues i pantalons llargs.
- Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell 
  amb un mocador de cotó.
- Protegir-se els ulls.
- Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
- Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls 
  de les explosions pirotècniques.
- No demanar aigua als veïns.
- Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
- Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars havent d’utilitzar    
   únicament els preparats pels organitzadors.
- Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
- Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar 
  el pas ni fer-los caure.
- Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
- Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i 
   dels punts d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS
- Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
- Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
- Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
- Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
- No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc 
  per la perillositat que representa.
- Desconnectar tot tipus d’alarmes.
- Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar 
  el pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa si per 
causes de darrera hora així ho considera convenient i ho anunciarà, 
en cas de ser possible, als mitjans de comunicació.

Per a més informació i/o canvis sobre els actes de la Isagoge i la Festa Major, 
preguem que seguiu la programació a través de la nostra pàgina web: 
www.cerverapaeria.cat

La Paeria demana la col·laboració de tots els 
cerverins per engalanar la ciutat posant 

senyeres, banderoles i domassos als balcons.



Aula de Llengua, Agrupació d’Amics de la Sardana de Cervera, Agrupació 
Seny Major, Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, Assemblea de 
Joves de Cervera, Associació Amics de Sant Magí, Associació d’amics 
de l’orgue de les comarques de Lleida, Associació de Comerciants del 
carrer General Güell, Associació Cultural “La Famiglia”, Associació de 
Puntaires Coll de les Savines de Cervera, Band Tokades, Banda de Cer-
vera, Bastoners de Sedó, Biblioteca Comarcal Josep Finestres, Bombo-
llers de Cervera, Cafeteria El Campanar, Campaners de Cervera, Càritas 
Interparroquial de Cervera, Casal de Cervera, Celler Cercavins de Verdú, 
Centre d’Acollida Turística (CAT), Centre Excursionista de la Segarra, 
Centre Municipal de Cultura, Colla Sardanista Jovencells, Colla Sarda-
nista Demà Jovencells, Confraria de l’Àliga de Cervera, Consell Comarcal 
de la Segarra, Coral Infantil Nova Cervera, Coral Lacetània, Conservatori 
Superior de Música de Cervera, Diables de Cervera Carranquers, Escola 
Josep Arques, Escola Jaume Balmes, Escola Les Savines, Espai de 
Música Tradicional de Cervera, Geganters de Cervera, Museu Comarcal 
de Cervera, Parròquia de Cervera, Pastisseria Puig, Patronat de la Uni-
versitat, Sound de Secà, Teló, Trabucaires de Cervera, Xarxa Cervera. 


