SETMANA CULTURAL

ANY DE LES

BIBLIOTEQUES

del 18 al 25 de setembre

cervera

Organitza:

Col·labora:

CASAL DE CERVERA

39a setmana cultural

jaume rossich i batalla/ regidor de cultura

salutació

ISAGOGE

Isagoge, com tantes paraules, té diversos significats
segons l’entorn on s’utilitza. No cal dir que per als
cerverins aquesta paraula grega ja té un significat específic. Podria considerar-se l’accepció “introducció”
si bé , com tantes paraules gregues, té un concepte
molt més ampli i “que porta a dins” sembla la més
adient, ja que són molts els cerverins i cerverines que
s’esforcen durant l’any per organitzar durant aquesta
setmana un cúmul d’actes que ajudin a portar-nos
dins de la Festa Major del Sant Crist.
Cervera és un referent cultural, especialment en
l’àmbit de la cultura popular i de la música, ambdós
de molta qualitat, i fruit d’aquesta ebullició cultural ha
estat possible en aquest darrer any haver estat nomenats “Capital de la Cultura Catalana 2019”. N’hem
de sentir-nos orgullosos perquè hem estat nomenats
pel curull d’activitats culturals de qualitat que portem
a terme durant l’any. D’ací la importància de la Isagoge, esperada amb delit, perquè si durant l’any som
capaços de fer tot el que s’està duent a terme, volem
que aquesta setmana sigui com l’estel que és referent.
A destacar enguany la forta implicació de la Biblioteca en nombrosos actes, amb motiu de l’Any de les
Biblioteques, ja que la Biblioteca Popular de Cervera
fou fundada per la Mancomunitat de Catalunya l’any
1934, i ha estat des d’aleshores fanal de la cultura a
Cervera.
A part dels actes d’aquest programa, hi haurà més
esdeveniments, alguns amb recorregut i ja clàssics i
de segur altres nous, incorporant-se en aquest fem
camí vers dins la Festa Major.
Fem Cultura, fem Isagoge, entrem dins la Festa Major.
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12

dissabte

A les 18 h. La Festa Major a les
Residències d’avis i àvies 2015.
Concert de gralles a càrrec dels grallers dels
Geganters de Cervera.
Lloc: Residència Mare Güell.
Organitza: Agrupació Seny Major.

18

divendres

A les 16 h i a les 19.45 h. Posa música
a la teva biblioteca.
Llegeix mentre escoltes música clàssica en viu.
Lloc: Biblioteca Comarcal Josep Finestres
Organitza: Associació Jove Orquestra de Ponent.

A les 19h. Inauguració de l’exposició
“La Casa de la Festa”
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Agrupació Seny Major

A les 21.30 h. 6a 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
Entrada gratuïta

19

dissabte

A les 10 h. 2n Torneig Escolar
d’Escacs “Ciutat de Cervera”
Lloc: Plaça Joan Salat
Organitza: Federació Catalana d’Escacs

A les 12.30 h. Aperitiu literari
amb Carles Capdevila.
Podrem conversar amb en Carles Capdevila sobre el
foment de la lectura i el paper de les biblioteques a
Catalunya, mentre degustem un deliciós aperitiu.
És llicenciat en filosofia i periodista. Actualment és el
director del diari ARA i és professor de Comunicació
a la Universitat de Barcelona.
Lloc: Pati interior de la Universitat de Cervera.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Biblioteca Comarcal Josep Finestres

CARLES CAPDEVILA

MERCÈ GALÍ
A les 17.30 h. Entrevista
a la fresca a Mercè Galí
La Mercè Galí és una artista per partida doble, il·lustradora i músic. Ha realitzat dibuixos per a contes, llibres
de text, cartells i portades de revistes. Per altra banda,
dins la seva faceta musical cal destacar la seva afició
a la gralla, la coral o la percussió i el grup on participa
com a cantant “Dúmbala Canalla”.
En aquesta entrevista coneixereu la perspectiva femenina de l’artista durant la seva trajectòria i quotidianitat.
Lloc: Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya i Biblioteca Comarcal Josep Finestres.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

A les 18.15 h. Berenar amb
la Mercè Galí i taller de sal pintada
Mentre berenem coca i xocolata amb
la Mercè, realitzarem un mural gegant de sal
pintada amb un dibuix de la seva obra.
Lloc: Pati interior dret de la Universitat
de Cervera.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

A les 18 h. La festa Major a les
Residències d’avis i àvies 2015.
Concert de gralles a càrrec dels grallers
dels Diables de Cervera Carranquers,
Lloc: Residència Mare Janer.
Organitza: Agrupació Seny Major.

19 h. Presentació del llibre “Fitxa
tècnica de la gralla. Per conèixer i
entendre l’instrument” d’Ivó Jordà.
A continuació, Concert de gralla:
“La gralla en el vuitcentisme”,
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Agrupació Seny Major

TIBAU
A les 23 h. Concert: 10 ANYS DE TIBAU
El grup Tibau neix a Cervera l’any 2005 i en la seva trajectòria ha produït tres treballs discogràfics: Nascuts de la boira, En rumb... i Tu mateix.
Components: Paula Castells, veu; Josep Rodríguez, guitarra; Teresa Sala, baix;
Marc Castellà, piano; Gerard Cortadellas, bateria; Jordi Castellà, productor musical
Lloc: Plaça Universitat
Organitza: Paeria de Cervera

20

diumenge

A partir de les 9 h. XIX Tirada de Bitlles catalanes
de Festa Major i I Tirada de Bitlles infantil.
Lloc: Costat del Pavelló Polivalent.
Organitza: Club Bitlles Cervera i
Consell Esportiu de la Segarra

De 10 a 13 h. XXIV Trobada de puntaires
“CIUTAT DE CERVERA”
Lloc: Patí de la Universitat de Cervera
Organitza: Associació de Puntaires
Coll de les Savines de Cervera
Col·labora: Paeria de Cervera

A les 12h. Visita teatralitzada: TEMPS
D’UNIVERSITAT. De la mà d’alguns personatges
de l’època coneixerem la història de l’edifici.
Lloc: Universitat de Cervera
Organitza: CAT Cervera i Paeria de Cervera

A les 12.30h. Espectacle de titelles: CONTES AMB
BIBLIOTEQUES DINS a càrrec d’Assumpta Mercader.
Espectacle que ens explicarà aventures que passen dins
les biblioteques, històries que passen en aquest lloc tan
conegut i estimat.
Lloc: Biblioteca Josep Finestres
Organitza: Paeria de Cervera

A partir de les 14 h. Paella Popular
en motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer.
Preu: 10 €
Lloc: Pavelló Polivalent
Organitza: Associació de familiars
de malalts d’Alzheimer.
Col·labora: Paeria de Cervera

A les 18 h. Concert de l’organista Josep Maria
Mas i Bonet, catedràtic d’orgue del Conservatori
Superior de Música del Liceu de Barcelona.

Festival Internacional Orgues de Ponent i
del Pirineu 2015
Lloc: Convent de Sant Agustí de Cervera
Organitza: Associació d’amics de l’orgue
de les comarques de Lleida
Col·labora: Paeria de Cervera.

A les 20.30 h. Concert intimista:
POEMES QUE ES FAN MÚSICA
de Toni Xuclà i Gemma Humet.
La parella musical Toni Xuclà i Gemma Humet, que va
iniciar un recorregut d’èxit el 2013 amb les cançons
del disc homenatge a Espriu “Amb música ho escoltaries potser millor”, presenta ara el concert Poemes
que es fan música a partir de poemes de Carles Riba,
Espriu, Rosselló-Porcel, Pere Quart, Raimon,
Lluís Llach, Serrat... Poemes que es fan cançons i
cançons que han esdevingut poemes.
Gemma Humet, amb una commovedora veu,
interpreta les cançons acompanyada de la guitarra
de Toni Xuclà que també és el compositor de la
majoria de les melodies.
Preu: 5 €
Lloc: Casal de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

A les 18 h. Taller interactiu i creatiu:
“Creem el nostre primer conte digital!

21

dilluns

a càrrec de Qpertin cultura interactiva. Taller pensats
per al foment de la lectura en família. Connectarem
amb les millors apps educatives a través de les tablets.
Descobrirem com generar idees amb les quals podrem
crear un conte digital. Adreçat a famílies amb infants a
partir de 6 anys.
Cal inscripció prèvia al telèfon 973533503 o 973530813
Lloc: Biblioteca Comarcal Josep Finestres
Organitza: Paeria de Cervera i
Biblioteca Comarcal Josep Finestres

A les 20 h. Ponència: “Les cases de la festa,
estat de la qüestió” a càrrec d’Oriol Cendra
i Planas (Barcelona, 1963).
Expert en administració pública i gestió
cultural i vinculat al teixit associatiu i
a la cultura popular de Cerdanyola del Vallès.
Treballa a la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural del Dept. de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Agrupació Seny Major.

22
dimarts

A les 19 h. Presentació del llibre:
“Biblioteca Popular de Cervera. Dietaris ( 1934-1956)”
a càrrec d’Àgata Alegre.
Lloc: Biblioteca Comarcal Josep Finestres
Organitza: Biblioteca Comarcal Josep Finestres

A les 22 h. Visita nocturna:
Passejant entre llibres
a càrrec d’Armand Forcat.
Lloc de trobada: Plaça Santa Anna
Organitza: Paeria de Cervera

23

dimecres

A les 17.30 h. Taller infantil:
Laboratori: Malabarismes de paper
a càrrec de Marta Roig
Adreçat a famílies amb infants de 3 a 9 anys.
Taller on els llibres es converteixen en quelcom
inimaginable, en obres d’art meravelloses.
Lloc: Biblioteca Comarcal Josep Finestres
Organitza: Paeria de Cervera i
Biblioteca Comarcal Josep Finestres
Cal inscripció prèvia
al telèfon 973533503 o 973530813

A les 19.30 h. 5 anys de “Seminari La Cultura
Popular a les escoles de Cervera”.
Xerrada sobre el present i futur del projecte
i presentació dels darrers materials.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Agrupació Seny Major.

A les 22 h. Projecció de la pel·lícula : 127 Hores
Basada en la història real d’Aron Ralston, un intrèpid
muntanyenc i escalador nord-americà que es va fer
famós perquè al maig de 2003, durant una escalada
pels poc transitats canyons de Utah, va sofrir una
caiguda i va quedar atrapat dins d’una profunda cova.
Després d’uns dies immobilitzat i incapaç de trobar
una solució alternativa, va haver de fer una dramàtica
decisió.
Lloc: Sala Francesc Buireu.
Organitza: Centre Excursionista de la Segarra

24
dijous

A les 18.30 h. Signatura del conveni de donació
de la Biblioteca d’Agustí Duran i Sanpere.
Lloc: Museu Comarcal de Cervera
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

A les 19 h. Conferència: La biblioteca
d’un intel·lectual de principis de
segle XX. Agustí Duran i Sanpere,
a càrrec d’Eulàlia Duran i Grau.
A continuació, Visita guiada a la
Biblioteca d’Agustí Duran i Sanpere,
del Museu Comarcal de Cervera.
Lloc: Museu Comarcal de Cervera
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

ANTHUS GRUP
A les 22 h. Concert de jazz

a càrrec d’ANTHUS GRUP
Us proposem un viatge per composicions
d’algunes de les icones més transcendents del món del jazz. Amb la seva
característica veu, L’Anthus els dóna un toc
íntim i original a cada una de les peces
jazzístiques.
Anthus De Luca, veu; Vicenç Solsona,
guitarra; Ramon Diaz, bateria; Miguel Angel
Cordero, contrabaix; Santi Galan, piano
Preu: 5 €
Lloc: Casal de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera

25

divendres

De les 17 a les 19 h. Jornada de portes obertes

a la Biblioteca d’Agustí Duran i Sanpere,
del Museu Comarcal de Cervera.
Organitza: Museu Comarcal de Cervera.

A les 18.30 h. Acte de cloenda de la Setmana

Cultural: Espectacle de màgia Ninots Màgics
a càrrec del Mag Selvin. Espectacle que combina màgia i
ventrilòquia, de manera divertida, amb la participació
de nens i nenes de totes les edats.
Lloc: Plaça Major
Organitza: Paeria de Cervera – Pla de Barris

EXPOSICION

COM ES FA UN LLIBRE?. Exposició
didàctica que mostra d’una manera
senzilla pel procés de creació d’un
llibre.
Lloc: Església de Sant Joan Degollat
Dies obertura: Del dia 18 de setembre
al 2 d’octubre de 2015
Horari: Divendres, dissabtes i
diumenge, de 18 a 20.30 h.
Organitza: Paeria de Cervera
“LA CASA DE LA FESTA”. Exposició de
bestiari, imatgeria i elements festius
municipals i materials didàctics treballats a les escoles dins del Seminari
“La Cultura popular a les escoles”.
Inauguració exposició: Dia 18 a les 19 h.
Lloc: Auditori Municipal
Dies d’obertura: del 18 al 25
de setembre
Horari d’obertura: De 18 a 20.30 h.
Organitza: Agrupació Seny Major
ANIVERSARI DE LA CERVERINA D’ART
-20 ANYS-. Vine a bufar les espelmes i
a brindar amb nosaltres.
26 de setembre
Lloc: La Cerverina d’Art
Horari: 19 hores
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
DE SEBASTIÀ CAUS
Inauguració: Dissabte, 5 de setembre,
a les 19h.
Del 5 al 28 de setembre
Lloc: La Cerverina d’Art
Horari: d’11 a 14 i de 19 a 21 h.
Diumenge: d’11 a 14h.
Dimarts: Tancat

COSIR DE BLANC. Ambientació d’espais
d’època en els que es presentarà el
material expositiu treballat artesanalment: peces de roba, parament de la
llar i decoració.
Del 22 d’agost al 28 de setembre
Lloc: Capella de la Mare de Déu de
l‘Incendi

SEGARRA
Col·lecció de pintures de Solana Marticorena Turull en les que els paisatges
segarrencs en són els protagonistes i,
que es van presentar a Buenos Aires,
d’on és i resideix l’artista.
L’exposició romandrà oberta del 17 de
setembre al 6 de gener
Lloc: Cafeteria El Campanar
Inauguració de l’exposició: Dijous, 17 de
setembre, a les 19h.
A continuació, presentació del llibre
Urbici Soler i Manonelles. UN ESCULTOR
INTERNACIONAL AMB ORÍGENS A LA
SEGARRA (1890-1953), de l’autora M.
del Carme Diví López. Llibre editat amb
la col·laboració de l’Ajuntament d’Estaràs, la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs.

TÓMBOLA DE CÀRITAS:
Lloc: Casal Parroquial
Horaris: Divendres 25
De 8 del vespre a 10 de la nit
Dissabte 26
De 6 de la tarda a 11 de la nit
Diumenge 27
De 12 del migdia a 3 de la tarda
De 6 de la tarda a 11 de la nit
Dilluns 28
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
25 a la tarda fins al dilluns 28 al vespre.

