
Marc Llorens Guim / regidor de Festes



“Alegria, que és Festa Major. Alegria, encetem la bota del racó”, 

ens canta La Trinca en una de les seves cançons, unes paraules 

precioses que em fan recordar que estem a les portes de la Festa 

Major de la nostra ciutat, de la nostra estimada Cervera!

Durant els pròxims dies veurem com la ciutat es prepara per a 

la celebració d’aquesta festa meravellosa, vestint els carrers i els 

balcons amb domassos i senyeres. També escoltarem el moviment 

de les entitats, associacions i de les veïnes i veïns que treballen 

de valent i amb molt d’amor per fer possible els diferents 

esdeveniments festius i culturals.

Com hem creat la Festa Major d’enguany? En primer lloc, dialogant 

amb totes les parts implicades, sobretot amb aquelles persones i 

entitats que any rere any s’impliquen per mantenir i millorar la qua-

litat d’actes tan importants com la Trobada de Gegants de Cervera, 

el Concurs de Colles Sardanistes i la Festa Major Petita, que ja 

s’han convertit en indispensables i fonamentals. En segon lloc, hem 

fet un treball d’empatia per tenir una festa inclusiva i transversal, 

dirigida a totes les sensibilitats i preferències, amb l’objectiu que 

tothom pugui gaudir de la Festa Major.

I l’envelat, amics meus, tornem a tenir l’envelat. L’any passat 

vam apostar per recuperar aquest espai de trobada al centre de la 

ciutat, i va ser un èxit rotund. Enguany tornarem a tenir l’envelat a 

la plaça Pius XII, un espai que acollirà els principals concerts, balls 

i una actuació arriscada i divertidíssima de Fel Faixedas, exmembre 

de Teatre de Guerrilla, que no deixarà indiferent a ningú!

Bona Festa Major a tothom! Sigueu feliços!

Marc Llorens Guim / regidor de Festes



El pregó d’una personalitat molt vinculada a la nostra ciutat al balcó de la Paeria 
amb el posterior repic de campanes i tronada, el reconeixement al Saló de Plens 
a una entitat local que ha destacat especialment en aquest any, els Bombollers de 
Cervera, i els diferents concerts de nit a l’envelat, esdevenen els primers actes de la 
celebració de la Festa Major del Sant Crist.

Conseller de Cultura a l’exili, actualment 
servint el país i la seva gent des de la 
Casa de la República a Waterloo en 
qualitat de coordinador de programes 
culturals internacionals. 

Lluís Puig és un apassionat de la 
cultura; dansaire i coreògraf; músic, 
amateur, en la millor de les accepcions 
del terme, i consumidor i dinamitzador 
voraç de projectes d’estils molt diver-
sos. És proper; entusiasta; un servidor 
públic, una persona convençuda que 
només a través de la vivència cultural, 
de l’experiència individual i col·lectiva, 
és i serà capaç de conquerir noves fites 
a favor de la construcció de la República 
que es vol implementar.



20 h/ El pregó de la Festa Major i 
reconeixement per part de la Corporació 
Municipal a l’entitat de cultura popular de 
la nostra ciutat Bombollers de Cervera
Lloc: sala de Plens de la Paeria 
Acte públic obert a tothom 

    
 
20.30 h/ Lectura del Pregó, a càrrec 
del Molt Honorable Conseller Lluís Puig i 
Gordi, i inici de la festa. 
Seguidament, TRONADA a la plaça Ma-
jor, consistent en l’encesa d’un regueró 
de pólvora col·locat al centre de la plaça. 
L’encesa la durà a terme el representant 
de l’entitat homenatjada i el paer en 
cap, acompanyats pels Trabucaires de 
Cervera.  

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

24 h/ Festa dels 80
Entrada gratuïta
Lloc: Envelat
Organitza: Paeria de Cervera

22h/ El Gran Show de 
Moulin Rouge
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la 
Passió de Cervera
Més informació i venda d’entrades:
www.granteatrecervera.cat



La vigília de Festa Major comença amb el XVI Obert Internacional d’Escacs 
Ciutat de Cervera. A la tarda se celebra un dels actes amb més ressò de la 
Festa Major, la Trobada de Gegants, que enguany arriba a la 37a edició, 
que omple de festa i colors el centre i el nucli antic de la ciutat. La Carre-
tillada de Festa Major i els concerts esdevenen altres actes destacats de la 
jornada.

9 h/ XVI Obert Internacional 
d’escacs ciutat de Cervera
Lloc: Casal de Cervera (plaça Santa Anna)
Organitza: Secció d’Escacs Casal 
de Cervera  
Més informació a: 
escacs.casalcervera@gmail.com o 
al telèfon 678150942

11.30 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 53 44 42

12.30 h/ VERMUT POPULAR
Lloc: carrer General Güell
Col·labora: Associació de 
Comerciants del c. General Güell

17 h/ PLANTADA DE GEGANTS 
Lloc: patis de la Universitat  
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Geganters de Cervera
*En cas de pluja aquest acte es traslladarà 
al Gran Teatre de la Passió de Cervera.





RECORREGUT 

XXXVII TROBADA DE GEGANTS

Arribada: 
Plaça Major

Sortida: 
Universitat

c. Major

c. Gueneral 
Güell

av. Catalunya

c. Combat

18 h/ XXXVII Trobada de 
gegants de Cervera 
Amb la participació de les següents 
colles: el Cérvol, Colla Gegantera de 
Navarcles, Colla Gegantera Drac d’Or 
d’Hospitalet de Llobregat, Colla Ge-
gantera Sant Andreu de Palomar, Colla 
Gegantera Manotes de Tro d’Hospitalet 
de Llobregat, Colla Gegantera de Collba-
tó, Colla Gegantera de Torregrossa, Colla 
Gegantera d’Oliana, Colla Gegantera 
Dessota d’Igualada, Colla Gegantera de 
Guissona, Colla Gegantera de la Granada 
del Penedès, Colla Gegantera Grup Vivall 
de Borges Blanques, i grup de gegants i 
grallers de Cervera.
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, a la plaça Major:
Lluïments dels grups i les colles 
geganteres participants.



19 h/ Exhibició del Club 
Kodokan de gimnàstica rítmica.
Lloc: plaça Santa Anna
Organitza: Club Kodokan

20.30 h/ La carretillada de Festa Major, 
a càrrec dels Diables de Cervera 
Carranquers, al racó de Santa Maria.
Organitza: Paeria de Cervera

24 h/ Concert amb 
Doctor Calypso, 
Sra. Tomassa I DJ Sendo 
Entrada gratuïta   
Lloc: Envelat
Organitza: Paeria de Cervera





La diada del nostre patró. Les matinades dels grallers i galejades dels Trabucai-
res, l’anada a Ofici, l’Ofici de Festa Major a l’església de Sant Antoni, el Concurs 
de sardanes, i la sortida del seguici festiu de la ciutat amb la seva mostra de 
balls omplen de dansa, música i tradició els carrers i places de la ciutat al matí. 
A la tarda, el Fel Faixedas acabarà de farcir l’agenda del dia central de la festa.

10.30 h/ L’anada a ofici, segons el tra-
dicional seguici de Festa Major, format pels 
elements festius de la Ciutat, que acompan-
yaran 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: Cérvol Tibau, Bombo-
llers, Timbales, Cavallets, Gegants Guillem 
i Almodis, Ball d’Espases, Àliga de Cervera, 
Macers, Senyera de la Ciutat, Corporació 
Municipal i Ministrils.
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 Aula 
de Sons - Espai de Música Tradicional de 
Cervera
Cavalleria: Associació Amics de Sant Magí

8 h/ Matinades
Toc de matinades, a càrrec dels 
grallers de la ciutat i grups convidats.
Galejades, a càrrec dels Trabucaries 
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.
Col·labora: Grup de Campaners de Cervera



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/ 57è CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES, puntuable per al 44è 
Campionat de la Terra Ferma, amb la Cobla 
Tàrrega.  
Lloc: plaça Major
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Colla Sardanista Jovencells

12 h/ Seguici de Festa Major 
Elements participants: Diables de Cervera 
Carranquers, Drac lo Carranco Bilandó, 
Cérvol Tibau, Bombollers de Cervera, 
Timbales, Cavallets, Gegants Guillem i 
Almodis, Ball de Gitanes, Ball d’Espases, 
Àliga de Cervera, Macers, Senyera de 
la Ciutat, Corporació Municipal, Banda 
del Conservatori de Cervera i els músics 
propis de cada colla. 
Recorregut: pl. Universitat, pl. Sant Miquel, 
pl. Santa Anna, i c. Major fins a la pl. Major. 
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny MajorRECORREGUT SEGUICI DE FESTA MAJOR

Arribada: 
Plaça Major

Sortida: 
Universitat

c. Major

plaça 
Santa Anna



13.30 h/ Mostra de balls del seguici 
festiu de la ciutat, amb l’acompanya-
ment musical de la Banda del 
Conservatori de Cervera i els músics 
propis de cada ball.
Lloc: plaça Major

17.30 h/ Diada castellera amb els 
Margeners de Guissona, la Colla 
Castellera de la Gavarresa i els Salats 
de Súria. 
Lloc: plaça Santa Anna          
Organitza: Paeria de Cervera

18 h/ Partit de futbol de Festa 
Major: Cervera- Artesa de Segre  
Lloc: Camp Municipal d’Esports



19.30 h/ Actuació de Fel Faixedas: Bona nit benparits! 
Hi ha una manera lleugera de viure i veure la vida. Una lleugeresa que 
no vol dir manca de substància, o sense formalitat o rigor. Ni tampoc 
sense compromís. És una lleugeresa gràcil, dinàmica, sense afecta-
cions carregoses. Amb ganes d’aventura malgrat el risc. Un viure amb 
el cor a la mà, de cara. Una lleugeresa volguda i treballada, vestida de 
ganes i esforç per assolir somnis.
Això és BONA NIT BENPARITS!: 100% Faixedas. Amor, 
sinceritat, un toc de transcendència i molt i molt d’humor.
Entrada gratuïta
Lloc: Envelat
Organitza: Paeria de Cervera



El dilluns està dedicat als més petits de la ciutat. Al matí, matinal de tabals i percus-
sió, 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, acompanyats pel campanar de l’esglé-
sia de Santa Maria, acomiaden la Festa Major fins l’any que ve.

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 i a les 13.15 h/ Visita inter-
pretada: Muralles, bruixots i carre-
rons, descobreix-ne tots els racons!  
Punt de trobada: Davant de l’Auditori
Visita gratuïta. Places limitades
Reserva prèvia a: turisme Cervera 
a turisme@cerverapaeria.cat o
973 534 442

Durant el matí/ 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 afe-
gir-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 l’acabament del 
recorregut, a la plaça Major.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major





12.30 h/ Audició i ballada de sardanes 
amb la COBLA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Lloc: plaça Santa Anna
Organitza: Paeria de Cervera 

17.30 h/ Plantada dels elements 
folklòrics infantils i trobada dels grups 
participants
Lloc: plaça Sant Miquel

RECORREGUT SEGUICI INFANTIL

Arribada: 
Plaça Major

Sortida: 
Pl. Sant Miquel

c. Major

plaça 
Santa Anna

18 h/ Seguici infantil de festa Major
Amb la participació de: Cuca de Cervera, Grup 
jove dels Bombollers, Ball de diables infantil, 
Ball de Cintes (escola Jaume Balmes), Dansa 
“Ai mare aneu a missa” (Coral Infantil Nova 
Cervera), Timbaleret (escola les Savines), Sen-
yera petita (escola Jaume Balmes), Gegantó 
Jaumet (escola Jaume Balmes), gegantons 
i capgrossos de Cervera, gegantona Pepa i 
capgròs el Carranquer (escola Josep Arques), 
Ball de Pastorets, Ball de Bastons (escola les 
Savines), Sardanistes amb la Colla Sardanista 
Demà Jovencells i Ball de Cercolets (escola 
Josep Arques).
Acte presentat pels alumnes de l’Escola 
de teatre La Caserna.
Recorregut: pl. Sant Miquel, c. Santa Anna, 
c. Major i pl. Major
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major i 
Construccions Miró.
*En cas de pluja aquest acte es traslladarà al 
Gran Teatre de la Passió de Cervera



Tot seguit, lluïments dels grups participants.
Lloc: plaça Major

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

18 h/ Concert i ball llarg de 
Festa Major amb l’orquestra 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Entrada gratuïta
Lloc: Envelat
Organitza: Paeria de Cervera



“LA CASA DE LA FESTA”– Exposició dedicada als 15 anys 
del grup de percussió BandTokades
Lloc: Església de Sant Joan Degollat 
Organitza: Agrupació Seny Major
Col·labora: Paeria de Cervera
Inauguració: Dissabte, dia 15 de setembre a les 19 h. 
Horaris: Del divendres 14 al 21 de setembre, obert en els horaris 
que s’hi fan activitats. 

ART SINGULAR 
Lloc: Casa Dalmases
Organitza: Fundació Casa Dalmases 
Horari: de dimarts a divendres de 18 a 20 h, 
dissabtes i diumenges de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.

MÀSCARES SOLITÀRIES, MIRATGES INTERNS
d’Eva Rauret Domènech, poeta i filòloga.
Inauguració: Dissabte, dia 15 de setembre a les 20 h. 
Lloc: Sala Exposicions Gran Teatre. Passeig Balmes 
Organitza: Associació Salut Mental Ondara Sió 
Horari de visites: del dia 15 al 24 de setembre de dilluns a 
divendres, de 18 a 21 h, i dissabtes i diumenges, 
de 12 a 14 h i de 18 a 19 h.

SE’N PARLAVE... I N’HI HAVIE
Del 22 d’agost al 14 d’octubre de 2018
Horaris: consulteu el web www.museudecervera.cat 
Lloc: Museu Comarcal de Cervera (c. Major, 115)
Organitza: Museu Comarcal de Cervera 



Divendres 21: de 20 a 22 h
Dissabte 22: de 19 a 23 h
Diumenge 23: de 12 a 15 h / de 18 a 23 h
Dilluns 24: de 12 a 14.30 h 

Lloc: Casal Parroquial
Organitza: Càritas Interparroquial de Cervera

Les atraccions i firetes s’ubicaran al centre històric de la ciutat.
Horari de funcionament: 
del divendres 21 a la tarda fins al dilluns 24 al vespre.



EN CAS DE PLUJA: Els actes a l’aire lliure que no puguin traslladar-se 
quedaran suspesos per decisió de l’organització. 

· 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, 
demanem que seguiu la programació a través de la nostra pàgina web: www.
cerverapaeria.cat i totes les novetats mitjançant les xarxes socials (Facebook 
i Instagram) de la Paeria.


