


22h/
Nit de pubs al carrer
Entrada gratuïta amb invitació.

Per sol·licitar la invitació cal contactar di-
rectament amb els pubs per fer la reserva:
• Disco-pub Manhattan: Tel. 605 275 027  
  o manhattan.cervera@yahoo.es 
• Pub la Bombolla: Tel. 973 53 04 57 
  o bombollapub@gmail.com 
• Pub La Cova: Tel. 626 796 492 o 
   lacovacervera@gmail.com 
Lloc: Disco-pub Manhattan, 
Pub la Bombolla, Pub La Cova
Organitza: Pubs i Paeria de Cervera

DIVENDRES 25 DE SETEMBRE

22.30h/
Concert mòbil amb THE TXANDALS
The Txandals és música non-stop, és 
festa, festa i més festa. Ens faran gaudir 
entre d’altres, amb versions dels anys 
80, l’espagat de Jennifer Beals a Flash-
dance, el rap del Príncep de Bel-Air o les 
versions de la música més actual.
Lloc: Itinerant: Pub la Cova, Pub 
Bombolla !ns al Disco-Pub Manhattan.
Organitza: Paeria de Cervera

20h/ 
Pregó de Festa Major i reconeixement 
per part de la Corporació Municipal 
a l’entitat cultural de la nostra ciutat 
Coral Infantil Nova Cervera, pel seu 
50è aniversari. 
El paer en cap entregarà simbòlicament 
la Senyera de la Ciutat a l’entitat 
homenatjada. 
Lloc: Plaça Major 
Accés gratuït. Aforament limitat.
Organitza: Paeria de Cervera 

20.30h/ 
Pregó a càrrec dels professionals del 
Centre d’Atenció Primària de Cervera, 
en reconeixement a la seva valuosa 
tasca per fer front a la pandèmia pro-
vocada per la Covid-19. 
Finalitzarà l’acte amb el Toc general 
de Festa Major a càrrec dels 
Campaners de Cervera.
Lloc: Plaça Major
Accés gratuït. Aforament limitat. 
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Grup de Campaners 
de Cervera. 



DISSABTE 26
DE SETEMBRE

10.30h/
Exhibició i tallers d’skate
Lloc: Av. de l’Esport (zona skate)
Organitza: Skate Club Cervera amb la 
col·laboració de Skateboarding Barcelona

11.30h/
Espectacle infantil amb “Utinghami, el 
rei de la boira” de la cia. Alea Teatre
Lloc: C. Guinedilda
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera

12.30h/
Cloenda de l’espai audiovisual 
de Josep Benet, a càrrec de Mònica 
Terribas, periodista. 
Vermut i conversa oberta
Lloc: Auditori Municipal de Cervera
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria i 
Museu Comarcal de Cervera

Vigília de Festa Major

13.30h/
Toc general de festa, a càrrec dels 
Campaners de Cervera
Lloc: des del campanar de l’església 
de Santa Maria
Col·labora: Campaners de Cervera

17h/
Exhibició del Club Rítmica de Cervera
Lloc: Pl. Universitat
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Club Rítmica de Cervera

18h/
Disco per xics
Disco per xics és un espectacle creat 
per ser una gran festa familiar, on es 
barreja música, ball i teatre. Especial-
ment pensat perquè gaudeixin des 
dels més petits !ns als més grans.
Lloc: Pati de l’escola Jaume Balmes
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera

19.30h/
Espectacle itinerant “Poseê” 
de Sound de Secà
Lloc: Itinerant, sortida plaça Pius XII
Organitza: Paeria de Cervera



10h/
Torneig amistós d’escacs
Lloc: es jugarà per internet mitjançant la 
plataforma “Lichess”
Organitza: Secció d’Escacs 
del Casal de Cervera
Més informació i inscripcions a: 
escacs.cat@gmail.com o al 
telèfon 678 150 942

10.30h/
Toc general de festa
A càrrec dels Campaners de Cervera
Lloc: des del campanar de 
l’església de Santa Maria
Col·labora: Campaners de Cervera

22h/
23è Cicle de Teatre “Apassiona’t” 
Els Brugarol
A cals Brugarol (família de l’ata burgesia 
catalana) la !lla, l’Anna, activista social i 
feminista, decideix canviar-se el primer 
cognom pel de la mare. “-No abatrem el 
patriarcat !ns que no ens diguem com 
la mare que ens ha parit”. Per l’Antoni 
Brugarol és inconcebible que la seva !lla 

ja no es digui Brugarol, un dels cognoms 
amb més solera de la comarca. Per això, 
recorrerà a tota mena d’argúcies i xantat-
ges perquè l’Anna es faci enrere.
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Paeria de Cervera
Més informació i venda d’entrades: 
www.cerverapaeria.cat 
Aforament limitat

22h/
Concert amb Lasta Sanco i 
Les Montses
Lloc: Silos de Cervera
Aforament limitat. Entrada amb invitació.
Per sol·licitar la invitació, vegeu-ne les indi-
cacions a les notes del !nal del programa
Organitza: Paeria de Cervera

DIUMENGE 27
DE SETEMBRE

Diada de Festa Major

11h/
Solemne missa d’o!ci 
en honor al Sant Crist
Lloc: Església de Sant Antoni
Organitza: Parròquia de Cervera

11.30h/
59è concurs de colles sardanistes
Lloc: Pl. Universitat
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Colla Sardanista Jovencells



12h/
Mostra de balls de Festa Major
Lloc: Es retransmetrà a la Plaça Major 
en directe i també mitjançant el canal de        
            Festes i cultura Paeria de Cervera 
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Entitats de cultura 
popular cerverina

13h/
Concert vermut amb MúsX
Lloc: Pl. Major
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera
Amb la col·laboració de: Bar La Plaça i 
Pub la Cova

18h/
Espectacle de carrer “A la fresca”, 
amb cia. Cirquet Confetti
Tres personatges i una cadira gegant sur-
ten a prendre la fresca, generant diferents 
situacions còmiques al llarg d’un recorre-
gut. Escenes quotidianes i a l’hora surrea-
listes, que portades a l’extrem esdevenen 
còmiques. 
Lloc: Pl. Universitat
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera

18.45h/
Concert itinerant amb la banda 
MúsXXL
Lloc: Itinerant. Sortida Pl. Universitat
Organitza: Paeria de Cervera

19.30h/
Havaneres de Festa Major 
amb Les Anxovetes
Lloc: Silos
Aforament limitat. 
Entrada amb invitació.
Per sol·licitar la invitació, vegeu-ne 
les indicacions a les notes del !nal 
del programa
Organitza: Paeria de Cervera

DILLUNS 28
DE SETEMBRE

Durant el matí/
Toc de difunts
A càrrec dels Campaners de Cervera
Lloc: des del campanar de l’església 
de Santa Maria
Col·labora: Campaners de Cervera

11h/
Festa Major petita
Lloc: En directe mitjançant el canal de
            Festes i cultura Paeria de Cervera 
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major

12h/
Toc infantil de bilandó 
i repic de campanes
A càrrec dels Campaners de Cervera
Lloc: des del campanar de l’església 
de Santa Maria
Col·labora: Campaners de Cervera

12.30h/
Concert de sardanes 
amb la Cobla Selvatana
Lloc: Pl. Santa Anna
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera



FESTES ENDINS. 
Carrer, Festa, Covid. 
Del 25 d’agost al 28 de setembre
Espai expositiu “La Farinera” – Sindicat
Horari: Divendres i dissabtes de 17 a 20h 
i diumenges d’11 a 14h.
La festa mobilitza els sentiments de la so-
cietat, posa en suspens l’ordre establert, 
capgira el temps, transforma l’espai, 
constitueix el màxim de cooperació o 
participació local, hi construïm les nostres 
identitats, exhibim els símbols que ens 
identi!quen... però l’impacte de la Covid 
ha esquinçat una part indestriable de la 
nostra societat com és la festa.
Aquesta exposició vol fer-nos re"exionar 
de la importància de les nostres festes pel 
conjunt de cerverines i cerverins. Unes 
festes que enguany no podrem celebrar, 
però sí que podem rememorar i aprofundir 
en aspectes coneguts i no tan coneguts.
Organitza: Paeria de Cervera 

CONFIN-ART
Paisatges d’un con!nament
Del 10 de setembre al 8 de novembre: 
Lloc: Museu Comarcal de Cervera 
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Xarxa Museus d’Història i 
Monuments de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya ,IEI, Diputació Lleida. 

#50anys36CINCdies, un pas-
seig pels 50 anys de la Coral 
Infantil Nova Cervera
Del dia 18 al 28 de setembre: 
Lloc: Seu de l’Agrupació Coral de Cerve-
ra. Carrer Major, 15 (antiga Biblioteca)
Horari: de 18 a 20 h.
Organitza: Agrupació Coral de Cervera 
Amb la col·laboració especial de: Arxiu 
Comarcal de la Segarra, Direcció Gene-
ral de Cultura popular i associacionisme 
cultural de la Generalitat, Família Pedrós 
Vila, Institut d’Estudis Ilerdencs, Museu 
Comarcal de Cervera i Paeria de Cervera.

ESPAI AUDIOVISUAL 
JOSEP BENET
L’espai audiovisual de Josep Benet pre-
senta diferents enregistraments a través 
d’entrevistes fetes al protagonista, a 
diferents mitjans de comunicació.
Obert del 20 al 27 de setembre. L’horari 
de les projeccions serà el següent (ex-
cepte dilluns 21 i diumenges tarda que el 
museu està tancat):

Dimarts 22, dijous 24 i 
dissabte 26 de setembre:
- 11.30h:  Identitats. Entrevista a Josep 
Benet per Josep M. Espinàs (56’)
- 12.30h: Clar i català. Entrevista a Jo-
sep Benet per Montserrat Roig 
- 18h:  (S)avis. Entrevista a Josep Benet 
per Mònica Terribas (60’)
- 19h: Testimonis que van participar 
a l’acte d’homenatge a Josep Benet. 
Cervera, 2008

Dimecres 23 i divendres 25 
de setembre:
- 11.30h: (S)avis. Entrevista a Josep 
Benet per Mònica Terribas (60’)
- 12.30h: Testimonis que van participar 
a l’acte d’homenatge a Josep Benet. 
Cervera, 2008
- 18h:  Identitats. Entrevista a Josep 
Benet per Josep M. Espinàs (56’)
- 19h: Clar i català. Entrevista a Josep 
Benet per Montserrat Roig 

Diumenge 27 de setembre:
- 12h: (S)avis. Entrevista a Josep Benet 
per Mònica Terribas (60’)
- 13h: Identitats. Entrevista a Josep 
Benet per Josep M. Espinàs (56’)

18h/
Concert llarg de festa major amb 
l’Orquestra internacional Selvatana
Lloc: Silos
Aforament limitat. 
Entrada amb invitació.
Per sol·licitar la invitació, vegeu-ne les 
indicacions a les notes del !nal del 
programa
Organitza: Paeria de Cervera

18.30h/
Espectacle “La bona vida”, 
amb la cia. Princeses barbudes
Premi Enderrock 2020 al millor disc 
per a públic familiar
Lloc: Pl. Major
Accés gratuït. Aforament limitat
Organitza: Paeria de Cervera

22.30/
Castell de focs
Lloc: Des de diferents punts de Cervera: 
Castell, Sindicat i Pavelló Poliesportiu. 
Gaudeix-lo des de casa.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Ball de Diables de
Cervera Carranquers

EXPOSICIONS



- Hi ha activitats que per tal d’accedir al recinte serà necessari invitació. Per 
tal de sol·licitar les invitacions de les diferents activitats es podrà fer de mane-
ra electrònica i presencial, !ns esgotar les entrades:
- De manera electrònica al web www.cerverapaeria.cat
- De manera presencial, a l’O!cina d’Atenció al Ciutadà de la Paeria, 
del dimecres 16 de setembre al divendres 25 de setembre. 
De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

En el moment de participar en les diferents activitats, 
les persones declaren que són coneixedores de la si-
tuació d’emergència sanitària causada per la Covid-19. 
També coneixen la simptomatologia i les conseqüèn-
cies associades a la malaltia, així com les recomana-
cions de les autoritats sanitàries i les mesures d’aïlla-
ment, higiene i distanciament social com a mesures 
efectives per evitar la transmissió del virus.

invitacions activitats

INFORMACIÓ

NORMES DE SEGURETAT 
PER A PREVENIR LA COVID-19

Totes les activitats d’aquest programa poden veure’s modi!cades, adaptades, 
ajornades o cancel·lades en base a l’evolució de la pandèmia de la Covid-19. Tots 
els canvis o novetats seran informats mitjançant els canals electrònics (pàgines 
web, xarxes socials, etc.) de la Paeria de Cervera.

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

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

La Paeria demana la col·laboració a totes les cerverines i 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 i novetats mitjançant la nostra pàgina web: 
www.cerverapaeria.cat i a les xarxes socials:

@paeria.cervera

Durant tot el mes de setembre podeu col·laborar amb la tómbola alternativa 
de Càritas entrant a la pàgina tombolacaritas.com i per la compra d’una o 
més butlletes participareu del sorteig d’una Smart TV de 50” i altres premis!!
També podeu comprar butlletes al despatx de Càritas, al voluntariat de l’enti-
tat i als comerços de Cervera.
Ajuda’ns a ajudar!

ĴĐĉÅďă�ÅÐĊÝťÆ�ÌÐ��¾īðĴĮ

Tots els actes tindran un aforament limitat segons les 
característiques de cada espai.

Tots els espectadors accediran al recinte de forma 
esglaonada. Serà obligatori l’ús de la mascareta.

Cal utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic
que hi haurà a l’entrada del recinte.

Els menors de 16 anys hauran d’accedir amb el pare, 
la mare o la persona tutora legal.

Un cop dins del recinte es recomana no moure’s 
de la cadira assignada per tal d’evitar encreuaments.

Caldrà respectar la distància de seguretat 
entre les persones assistents.

No hi haurà mitja part ni programa de mà.

En algunes activitats caldrà fer reserva prèvia i 
les places seran limitades.
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ENTITATS COL·LABORADORES

Geganters i Grallers de Cervera, Bombollers de Cervera, Band Tokades, Sound 

de Secà, Trabucaires de Cervera, Agrupació Seny Major, Disco-pub Manhattan, 

Pub la Bombolla, Pub La Cova, Campaners de Cervera, Centre Cívic, Secció d’es-

cacs del Casal de Cervera, Ball de Diables de Cervera Carranquers, Club Rítmica 

Cervera, Òmnium Cultural Segarra - Urgell, Associació Cultural La Famiglia, As-

sociació d’Amics de l’orgue de les comarques de Lleida, Patronat de la Passió de 

Cervera, Coral Infantil Nova Cervera, Ball de Gitanes de Cervera, Coral Ginesta, 

Skate Club Cervera, Casal de Cervera, Parròquia de Cervera, Colla Sardanista 

Jovencells, Agrupació d’Amics de la Sardana, Associació d’Amics de Sant Magí, 

Associació Ball d’Espases de Cervera, Centre Obrer, La Miliciana de Cervera, Es-

cola Jaume Balmes, Parròquia de Cervera, Institut Antoni Torroja.


