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ramon royes i guàrdia / paer en cap de Cervera

salutació

festamajor
Sovint la vida ens regala casualitats sorprenents, estimulants, motivadores…
Estem presentant la Festa Major de Cervera, la festa pensada per a totes les
cerverines i cerverins.
És la festa que serveix de punt de trobada de famílies, a la taula, a les terrasses,
als carrers, a les places i també en les solemnes celebracions espirituals. És la
festa que respira cultura popular, amb gegants, cavallets i capgrossos, diables i
bèsties de foc. La festa on la majestuosa àliga surt al carrer amb el seu ritual recuperat els darrers anys i la Banda del Conservatori omple els carrers de música.
És la festa on els petits gaudeixen dels “cavallitos”, entranyable barbarisme amb
el qual els qui ja tenim una edat fèiem referència a les atraccions més esperades.
Doncs la casualitat ha volgut que aquest any, en plena Festa Major, el nostre país
visqui segurament la jornada més històrica i transcendental en 300 anys.
El nostre President ens ha convocat a les urnes per decidir si els catalans volem
tenir un Estat propi. Així doncs, l’ambient a la ciutat està més que garantit. És
perfectament compatible la festa de la ciutat amb la festa de la democràcia, la
festa que ha d’evidenciar la voluntat del nostre poble.
Sovint hi ha el debat de si qui és el representant del poble, el paer en cap, per la
seva condició, ha de mantenir-se neutral en segons quines situacions. En aquest
moment històric, tinc clar que la meva responsabilitat és treballar dia a dia incansablement pel benestar de tots els cerverins, per la millora de la qualitat de
vida de tots, per garantir un futur digne pels ciutadans i també pel de les nostres
tradicions, les festes, la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre tarannà.
Penso sincera i modestament, que per garantir tots els nostres trets i drets no hi
ha cap més altra alternativa que disposar d’una eina clau i definitiva, l’Estat propi.
Així ho penso i així ho he manifestat en múltiples ocasions. El nostre Consistori,
recentment sorgit d’unes eleccions, està representat per un nombre de regidors
aclapadorament majoritari a aquesta teoria i per tant a ningú hauria de sorprendre el meu compromís total i absolut per treballar dia a dia perquè Catalunya
sigui un país independent.
Una Festa Major representa el moment de descans i a la vegada de reconeixement esperat durant tot l’any després de treballar dur i recollir els fruits d’aquest
treball. Treball per garantir un futur a les nostres famílies i persones estimades.
Té, per tant, tot el sentit que en aquest moment vulguem dedicar tots els esforços a intentar garantir un futur millor als nostres fills i als nostres néts, més
just, més solidari, més honest, amb més oportunitats.
Us desitjo de tot cor, ara més que mai, que engalanem de festa la ciutat, que
gaudim de la millor de les festes majors i que tinguem tots plegats encert a l’hora
d’escollir la millor opció pel futur de Catalunya.
Visca la Festa Major de Cervera.
Visca Catalunya.

2015

celebracions
20anys

aniversari de la Cerverina d’Art.

25anys

de l’Associació de Comerciants Cervera.

25anys

de la mort de l’escriptor Manuel de Pedrolo.

40anys

de l’Associació Alba.

40anys

de la mort de l’historiador
Agustí Duran i Sanpere.

45anys

de la Coral Infantil Nova Cervera.

50anys

de la instal·lació d’una segona àliga
als campanars de la Universitat.

65anys

del tancament de la subscripció popular per
cobrir el cost total dels nous 2 gegants, 12 nans
i 2 cavallets de Cervera: 11.741,95 pessetes.

75anys

de la Passió de Cervera.

225anys de l’edificació de l’església
de Sant Magí.

905anys de l’existència d’un mercat
a Cervera.

la vigília i el pregó
El pregó d’una personalitat molt vinculada a la nostra ciutat
al balcó de la Paeria amb el posterior repic de campanes,
i recuperació de la tronada, el reconeixement al Saló de
Plens a una entitat local que ha destacat especialment en
aquest any, la representació d’una coneguda obra de teatre,
i el concert de nit al pavelló polivalent, esdevenen els primers actes de la celebració de la Festa Major del Sant Crist.

fotografia Jordi Prat

MANEL PEDRÓS
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divendres

SOUND DE SECÀ

A les 19.30 h. El pregó de la Festa Major,
i reconeixement per part de la Corporació Municipal a
l’entitat de cultura popular i tradicional de la nostra ciutat,
Associació Juvenil Sound de Secà a la Sala de Plens de la
Paeria de Cervera- acte públic obert a tothom.
		
			
A les 20 h. Lectura del pregó, a càrrec de Manel Pedrós,
component del grup Blaumut, des del balcó central de la
Paeria, i inici de la festa.

Tronada a la pl. Major, consistent en l’encesa d’un regueró de pólvora col·locat al centre de la Plaça. L’encesa
la durà a terme el pregoner acompanyat de la Corporació
Municipal i els Trabucaires de Cervera.
ACTE AMB FOC

Finalitzarà l’acte amb el Toc de vigília de Festa Major
a càrrec dels Campaners de Cervera.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major

A les 22.30 h. 17è Cicle de Teatre de Cervera

“APASSIONA’T” amb ELS VEÏNS DE DALT

Segons el propi autor, una de les aventures més grans i ambicioses
que qualsevol de nosaltres pot arribar a experimentar en aquesta
vida és la de viure en parella.
Un repte majúscul, ple d’adversitats i obstacles en què la lluita
s’esdevé en el dia a dia, les trinxeres són infinites i el consol davant
les ferides i les esgarrinxades sofertes sovint és escàs o poc saludable. Així i tot, els homes i les dones seguim de forma inexplicable
intentant-ho.
Per això mateix, estic convençut que sols amb ironia i sentit de
l’humor és possible escriure sobre aquesta tragèdia que ens
persegueix des dels orígens dels temps i de la qual no ens podem
deslliurar...
Una comèdia en la qual moltes parelles es veuran reflectides i que
farà passar una bona estona als espectadors que s’apropin al Gran
Teatre de la Passió de Cervera.
Gènere: Comèdia Contemporània
Autor i director: Cesc Gay
Intèrprets: Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico
Lloc: Gran Teatre de la Passió de Cervera
Preu entrada: 25 €
Descomptes: Anticipada: 22 € /+ de 65 anys: 20 €/ Carnet Jove: 20 €
Més informació i venda d’entrades a: www.granteatrecervera.cat
Organitza: Paeria de Cervera - Teló

A la 1 h. NIT DE MARXA amb DJ’s ELS NENS i MUNTBAND
Entrada gratuïta
Lloc: Pavelló polivalent
Organitza: Paeria de Cervera

MUNTBAND

dissabte de festa major
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 34a 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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dissabte

A partir de les 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, Llibreria cafeteria
Tastalletres i Pastisseria Puig

A les 9 h. XIII Obert internacional
d’escacs “Ciutat de Cervera”
Lloc: Casal de Cervera
Organitza: Secció d’Escacs Casal de Cervera 		
Amb el suport del Club Escacs Lleida
Més informació a: escacs.casalcervera@gmail.com
o al telèfon 678150942

A les 12 h. Visita caracteritzada a la Paeria: La
Taula de Canvi. Visita caracteritzada a l’edifici de la
Paeria a càrrec de la historiadora Montse Pérez i amb la
col·laboració de Grepp Teatre.
Visita gratuïta
Lloc de trobada: davant la porta de la Paeria
Places limitades. Inscripcions al telèfon 973 534442

fotografia Marc Castellà

A les 12 h. Trabucades d’inici,
a càrrec dels Trabucaires de Cervera
Lloc: Ereta del campanar de l’església
de Santa Maria

A partir de les 12 h. Vermut popular
al carrer General Güell.
Organitza: Associació de comerciants
del carrer General Güell		

A les 18 h. Plantada de gegants*
als patis de la Universitat		
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Geganters de Cervera

A les 18.15 h. Sorteig de dues entrades per
assistir al musical MAR I CEL, gentilesa de la
companyia de teatre DAGOLL DAGOM, en el marc
de la celebració del 40è aniversari de l’obra.
Lloc: pl. Universitat
Organitza: Paeria de Cervera
(Podeu veure les condicions per a participar
en el sorteig de dues entrades per anar a veure
MAR I CEL al final d’aquest llibret).

* En cas de pluja aquest acte es traslladarà
al cine Casal de Cervera

recorregut de la trobada gegantera

Plaça Universitat

Plaça St. Anna

Plaça Major

A les 18.30 h. XXXIV TROBADA DE GEGANTS DE CERVERA
Amb la participació de les colles geganteres: colla
gegantera d’Aiguafreda, colla gegantera d’Alella, colla
gegantera de Balsareny, colla gegantera de Vimbodí i
Poblet, colla gegantera de Cerdanyola del Vallés, colla
gegantera de Sant Boi de Llobregat, colla gegantera de
Poble Nou de Manresa, colla gegantera de Sant Joan
Despí, colla gegantera de Puigventós, colla gegantera
de Sant Miquel de Balenyà, colla gegantera de Premià
de Dalt, i grup de gegants i grallers de Cervera, i amb els
grups de percussió locals Band Tokades, Bombollers de
Cervera, Sound de Secà, el cérvol Tibau.
Recorregut: pl. Universitat, c. General Güell,
av. Catalunya, c. Combat, pl. Sant Miquel,
pl. Santa 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, LLUÏMENTS dels grups i les colles
geganteres participants

fotografia Marc Castellà

guten plan

brams

terrasseta de preixens

A les 19 h. Exhibició Club Kodokan
de Gimnàstica Rítmica, Funky i Hip Hop.
Lloc: plaça Santa Anna
Organtitza: Club Kodokan

A les 20.30 h. La carretillada de Festa Major, a càrrec dels
Diables de Cervera Carranquers, al racó de Santa Maria.
Organitza: Paeria de Cervera
ACTE AMB FOC

fotografia Xavier Martí

A la 1 de la nit:

Concert amb GUTEN PLAN, BRAMS
I LA TERRASSETA DE PREIXENS
Entrada gratuïta
Lloc: Pavelló polivalent
Organitza: Paeria de Cervera

LA DIADA DEL SANT CRIST
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, la sortida i els lluïments del Seguici Festiu de
Cervera omplen de música i tradició els carrers de la ciutat
al matí. A la tarda, el partit de futbol, la quarta edició de la
Mostra de Cultura Popular, el concert i Ball llarg, completen
els actes el dia central de la festa.
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diumenge

A les 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
A les 10 h. Plantada dels elements
Festius, a la plaça Major.
A les 10.30 h. Toc general de festa
a càrrec dels Campaners de Cervera
A les 10.30 h. L’Anada a Ofici, 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: Timbaler, Cérvol Tibau, els
Cavallets, els Gegants Guillem i Almodis, l’Àliga de Cervera, els Macers, la Senyera de la Ciutat, la Corporació
Municipal, i la 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 Banda del
Conservatori de Cervera
Cavalleria: Associació Amics de Sant Magí i Centre
Hípic Cal So de Pavia

fotografia Marc Castellà

fotografia Ramon Armengol

A les 11 h. La finalització de l’anada a ofici, amb
salutacions d’un representant de les entitats que han
participat de l’anada a ofici 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

recorregut deL SEGUICI DE FESTA MAJOR

Plaça Universitat

A les 11 h. Solemne missa d’ofici
en honor al Sant Crist
Plaça St. Anna

Amb la participació de la Coral Lacetània
Lloc: Església de Sant Antoni
Organitza: Parròquia de Cervera

A les 11.30 h. 54è Concurs de colles sardanistes,
puntuable pel 41è Campionat de la Terra Ferma,
amb la Cobla Tàrrega
Lloc: pl. Major
Organitza: Paeria de Cervera 			
Col·labora: Colla Sardanista Jovencells

A les 11.45 h. Plantada dels elements festius *
que componen el Seguici Festiu de Cervera,
davant de la façana de la Universitat.

Plaça Major

A les 12 h. El seguici de Festa Major
Elements participants: els Trabucaires de Cervera, els
Diables de Cervera Carranquers, el Drac lo Carranco
Bilandó, el Cérvol Tibau, els Bombollers de Cervera, el
Ball de Bastons de Sedó, el Ball de Gitanes, el Timbaler,
els Cavallets, els Gegants Guillem i Almodis, l’Àliga de
Cervera, els Macers, la Senyera de la ciutat, la Corporació Municipal i la Banda del Conservatori de Cervera.
Recorregut: 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
ACTE AMB FOC

* En cas de pluja aquest acte es traslladarà
al cine Casal de Cervera

A les 13.30 h. Lluïments i balls dels elements
del seguici festiu de Cervera, amb l’acompanyament
musical de la Banda del Conservatori de Cervera i
els músics propis de cada ball.
Lloc: pl. Major
Per finalitzar, LLUÏMENT CONJUNT de tot el Seguici.

A les 18 h. 4a Mostra de Cultura Popular *
Diada Castellera amb els Margeners de Guissona,
els Castellers del Poble Sec i els Xicots de Vilafranca.
Lloc: plaça Major
						
Organitza: Paeria de Cervera
A les 18 h. Partit de futbol de Festa Major 				
Lloc: Camp Municipal d’Esports
De les 18 h a les 22 h. Concert i ball llarg de festa major
amb l’orquestra NOVA SATURNO
Entrada gratuïta
Lloc: pavelló polivalent
Organitza: Paeria de Cervera
A les 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

* En cas de pluja aquest acte es traslladarà a la parròquia de Santa Maria de Cervera

LA FESTA MAJOR PETITA
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 Carranquers. El Concert i el Ball
llarg, i el so de les campanes de l’església de Santa Maria,
acomiaden la Festa Major fins l’any que ve.
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dilluns

Durant el matí. Toc de difunts, a càrrec dels
Campaners de Cervera, des del campanar de
l’església de Santa Maria.
A les 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
A les 12 h. Toc infantil de 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
A les 12.15 h. Espectacle infantil a càrrec de Binixiflat Teatre amb l’espectacle: El gegant sempre té gana
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: La Xarxa Cervera			

Lloc: pl. Santa Anna
Organitza: Paeria de Cervera
A les 17.30 h. Plantada dels elements
festius infantils de Cervera.
Lloc: pl. Universitat
A les 18 h. EL SEGUICI INFANTIL
DE FESTA MAJOR
Amb la participació de: Cuca de Cervera –escola
Mn. Josep Arques-, grup jove dels Bombollers, Colla
infantil dels Diables de Cervera Carranquers,
Tarasca, Joventuts dels Diables de Cervera
-Carranquers, Ball de Cintes- escola Jaume
Balmes-, Timbaleret –Escola Les Savines,
Senyera petita de la Ciutat –escola Jaume Balmes,
Gegantons i Capgrossos dels Geganters de Cervera,
Gegantona Pepa i capgròs El Carranquer - escola
Josep Arques, Gegantó Jaumet – escola Jaume
Balmes, Ball Pla “Els ballaires dins d‘un sac” – Coral
Infantil Nova Cervera, Ball de Bastons –escola Les
Savines, Colla Sardanista Demà Jovencells,
Ball de Cascavells –escola Mn, Josep Arques.
Plantada: pl. Sant Miquel – pl. Universitat
Recorregut: pl. Sant Miquel, c Santa Anna,
c. Major i pl. Major
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major
Tot seguit, LLUÏMENTS dels grups participants.
AMB FOC
Lloc:ACTE
pl. Major

fotografia Jordi Prat

fotografia Jordi Prat

recorregut deL SEGUICI INFANTIL DE FESTA MAJOR

A partir de les 12.30 h. Audició i ballada de
sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa

Plaça Sant Miquel

Plaça St. Anna

Plaça Major

fotografia Xavier Martí

fotografia Jordi Prat

I seguidament, Ball parlat infantil, a càrrec de
la Colla Infantil dels Diables de Cervera Carranquers.
Lloc: pl. Major
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.

A les 18 h. Concert i ball llarg de Festa Major
amb l’orquestra GRUP LOREN
Entrada gratuïta
Lloc: Pavelló Polivalent
Organitza: Paeria de Cervera

A les 21 h. Toc general de final de Festa Major,
a càrrec dels Campaners de Cervera
Seguidament, trabucades de fi de Festa Major,
des de l’ereta de l’església de Santa Maria.

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.
· 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.
· La Paeria demana la col·laboració de tots els cerverins per engalanar la ciutat posant senyeres, banderoles i domassos als balcons.
· 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

AVÍS ELECCIONS AUTONÒMIQUES 27/09/2015
En cas de que les eleccions autonòmiques estiguin convocades pel diumenge 27/09/2015 i degut
a què dos col·legis electorals de la ciutat (escola Jaume Balmes i ajuntament) es troben ubicats en
espais on es realitzen diferents actes de la Festa Major del Sant Crist, es recomana als/les electors/es
amb mobilitat reduïda que hi hagin d’accedir amb vehicle, que prèviament contactin amb la policia
local, al telèfon 902 101999, la qual informarà de la millor via d’accés al corresponent col·legi.

SORTEIG DE DUES ENTRADES PER ANAR A VEURE MAR I CEL
AL TEATRE VICTÒRIA DE BARCELONA
Les entrades són vàlides per a una de les funcions de la primera setmana d’octubre de 2015.
Si voleu participar en el sorteig, només heu d’entrar a la nostra pàgina de Facebook ( Paeria de Cervera ), clicar m’agrada i compartir aquesta publicació ( si ja havíeu clicat m’agrada amb anterioritat,
només heu de compartir la publicació). La publicació del sorteig a Facebook es farà a partir del dia 8
de setembre de 2015).
Entre tots els “m’agrada” nous i les comparticions fetes entre els dies 8 al 24 de setembre de 2015 es
procedirà el sorteig. Aquest tindrà lloc el dia 26 de setembre a les 18.15 h. a la Plaça Universitat. Sort!

ENTITATS COL·LABORADORES ISAGOGE I FESTA MAJOR
Agrupació Seny Major, Associació Jove Orquestra de Ponent, Associació Cultural la Famiglia, Federació
Catalana d’Escacs, Tibau, Club bitlles Cervera, Consell Esportiu de la Segarra, Associació de Puntaires
Coll de les Savines, Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, Associació d’amics de l’orgue de
les comarques de Lleida, Centre Excursionista de la Segarra, Campaners de Cervera, El Teló, Llibreria Cafeteria Tastalletres, Grepp Teatre, Pastisseria Puig, Associació de Comerciants del carrer General
Güell, Geganters de Cervera, Club Kodokan, Diables de Cervera Carranquers, Banda del Conservatori
de Cervera, Associació d’Amics de Sant Magí, Parròquia de Cervera, Colla Sardanista Jovencells, Agrupació d’Amics de la Sardana de Cervera, Càritas Interparroquial de Cervera, Club d’Escacs del Casal de
Cervera, Band Tokades, Bombollers de Cervera, Confraria de l’Àliga de Cervera, Trabucaires de Cervera,
Ball de Gitanes de Cervera, CAT Cervera, Cafeteria el Campanar, Patronat de la Universitat de Cervera,
Sound de Secà, Xarxa Cervera, Escola Mn. Josep Arques, Escola Jaume Balmes, Escola Les Savines,
Bastoners de Sedó, Museu Comarcal de Cervera, Biblioteca Comarcal de Cervera, Casal de Cervera i
la Cerverina d’Art.

