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Ramon Royes i Guàrdia / paer en cap de Cervera
I arriba la Festa Major, la Festa de les Festes. I prenen
protagonisme els domassos, les senyeres, el vermut, la tómbola
de Càrites, el passeig per un centre històric ple com mai,
les sardanes, l’envelat, el concert, el ball, les firetes, la missa
solemne, el seguici, el pregó, el toc de campanes, el dinar
familiar, les postres de les nostres pastisseries, la cultura popular,
les exposicions, les fotos per al record, les sobretaules amb regust
d’enyorança, les trobades amb els amics, els gins sofisticats,
els digestius, els que se serveixen en copeta i els que es troben a
les farmàcies, l’olor de final d’estiu o els retrobaments familiars...
També el llibret de Festa Major, amb un programa per a petits i
grans que us animo a seguir decididament.
Aquest any retrem homenatge als Bombollers, entitat sempre
disposada a col·laborar en tot allò que es fa a Cervera. És de
justícia la voluntat de la Paeria per fer públic aquest
agraïment sincer a la nostra entitat.
El pregoner d’aquest any és l’amic i Molt Honorable Conseller a
l’exili Lluís Puig, una persona compromesa amb el nostre país
i amb la nostra cultura. Una persona que estima Cervera i que
coneix de primera mà l’Aquelarre, la Fira de Luthiers o el Museu,
entre moltes altres coses, del nostre ambient cultural.
Aquest encàrrec, que el conseller ha acceptat de molt bon grat,
vol ser també un homenatge a la llibertat. En aquest sentit,
demano, doncs, a totes les cerverines i cerverins que omplim
la plaça Major en un clam per la llibertat.
Molt bona Festa Major!

Setmana cultural dedicada
al paisatge i a la mobilitat
L’any 2016 Cervera va elaborar el seu
propi Pla de Paisatge, i es convertí així en
el primer municipi català que disposava
d’una eina de planificació i gestió del paisatge. Aquest document es va dur a terme a
partir de la participació de diversos agents
del paisatge del municipi que en fan ús o en
tenen competències en la gestió.
Al llarg d’aquests mesos s’han anat
executant algunes de les diferents accions
que reflecteixen el Pla de Paisatge. És
per això que, des de la Paeria de Cervera,
hem cregut convenient organitzar una
setmana cultural per tal de sensibilitzar i
difondre el paisatge cerverí, així com tots
els seus factors culturals, naturals i visuals
que configuren l’entorn paisatgístic de la
nostra ciutat.
Aprofitem també la setmana de la Isagoge
per celebrar la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, i, d’aquesta manera,
promoure hàbits de mobilitat més
sostenibles, segurs i saludables, com són
desplaçaments a peu, en bicicleta o en
transport públic. Volem impulsar la
implementació del Pla de Mesures de
Mobilitat Sostenible a Cervera, amb la
finalitat de gestionar amb eficiència
el dia a dia de la mobilitat a la ciutat.

Benvolguts, una de les activitats de més diversitat cultural, és aquesta
singular setmana de la Isagoge, que singularitza Cervera per un curull d’activitats organitzades per molt diverses entitats i persones, i que
conformen la vida de la nostra ciutat durant aquesta singular setmana llarga, tan característica de l’inici de la Festa Major de Cervera que
és la ISAGOGE.
Curulla d’activitats, la Isasoge conforma tota una dinàmica social i
cultural on s’abracen molts àmbits tant de cultura popular, com associatius, com de difusió de cultura, i que generen un agermanament
especial i fan ciutat.
Enguany la Paeria hem volgut dedicar la Isagoge al Paisatge i la Natura, per això Isagoge inclou dins la seva programació una passejada per
l’entorn del riu Ondara, una ruta dels miradors, un laboratori de lectura: “Naturalistes”, una de les dues pel·lícules: “Hermanos del viento”,
una taula rodona sobre el paisatge a Cervera i un espectacle infantil a
la plaça Sindicat, tots relacionats amb la natura i el paisatge.
Alhora la setmana coincideix amb la celebració a Catalunya de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que promou hàbits de
mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric,
per la qual cosa us animem a fer els vostres desplaçaments en aquests
mitjans i especialment a peu.
Per tot això, i per la gran qualitat i quantitat d’actes culturals, que no
només aquesta setmana, sinó durant tot l’any es realitzen a la nostra
Ciutat, dono moltes gràcies a Cervera i especialment als que us hi
impliqueu, ja que sabeu l’esforç i sacrificis que comporta tenir aquesta
intensa activitat cultural de qualitat, que fa possible ser Capital de la
Cultura Catalana 2019. Des de la Paeria us agraïm l’esforç i sabeu que
compteu amb el nostre suport.
Fem Cultura, fem Isagoge, gaudiu de la Cultura,
entrem dins la Festa Major.

Jaume Rossich Batalla / regidor de Cultura

20.30 h/ Espectacle “Ànimes i
bèsties”. Sessió de contes i música
Vine a descobrir els paisatges sonors del
País de Gal·les, Irlanda, Galícia, el País
Basc i Catalunya, de la veu de Patrícia
Mcgill.
Lloc: Saló de la Casa Duran i Sanpere
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

22 h/ Projecció de la pel·lícula
“Jean-François i el sentit de la vida”
Cicle Gaudí.
En Francesc és un noi solitari de tretze
anys que un dia a l’escola descobreix
el mite de Sísif, d’Albert Camus i queda
fascinat per les idees del filòsof. A partir
d’aquest moment es fa dir Jean-François,
es posa la jaqueta de coll pujat i decideix
convertir-se en existencialista. El seu
nou objectiu serà anar a París a trobar
Camus. La Lluna, una adolescent que
viu el present, l’acompanyarà en la seva
aventura amb una única condició: fer una
parada pel camí per retrobar-se amb el
noi francès amb qui va tenir una història
l’estiu passat.
Junts emprenen un viatge per descobrir,
amb Camus o sense, quin és el sentit de
la vida.
Preu: 4,50€ (i entrades amb descomptes)
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Paeria de Cervera

9.30 h/ 5è Torneig Escolar d’Escacs
Lloc: Casal Cívic de Cervera
(Plaça Joan Salat, s/n)
Inscripcions: al telf. 678 150 942 o
escacs.casalcervera@gmail.com

10 h/ Descobriu la cara més natural
de CERVERA!
Passejada pels horts de Cervera, la font del
Fiol i la Peixera, a càrrec de Sikarra Nostra.
Lloc de trobada: Convent de Sant Francesc
Inscripcions a: cultura@cerverapaeria.cat
o al telèfon 973 533 503
(fins dijous, 13 de setembre)
Organitza: Paeria de Cervera

11 h/ Laboratori de lectura:
NATURALISTES. Adreçat a famílies amb
infants de 7 a 11 anys.

Benvinguts al Gabinet de Curiositats dels
grans naturalistes de totes les èpoques!
Una cambra de meravelles on el públic
podrà sorprendre’s i admirar la col·lecció
de zootècnia i botànica més excepcional
del planeta, on espècies conegudes conviuen amb les bèsties més extraordinàries.
Esteu preparats per observar, descriure i
classificar animals i plantes molt singulars.
Organitza: Paeria de Cervera i Biblioteca
Comarcal Josep Finestres
Inscripció prèvia a:
biblioteca@cerverapaeria.cat.

18 h/ Conferència: “Patologia dual:
quan conviu un trastorn mental
amb l’addicció” a càrrec de Sílvia Sarri,
psicòloga
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Associació Salut Mental
Ondara Sió

19 h/ Acte de presentació de la Casa
de la Festa 2018: 15 anys del grup
de percussió BandTokades
Lloc: Casa de la Festa.
Església de Sant Joan Degollat
Organitza: Agrupació Seny Major

20 h/ Inauguració exposició:
“Màscares solitàries, miratges interns”
a càrrec d’Eva Rauret Domènech.
Lloc: Sala Exposicions Gran Teatre
de la Passió
Organitza: Associació Salut Mental
Ondara Sió

20 h/ 10a edició de la Nit del
Teatreviu a Cervera
Marató de Teatre Amateur. Espectacle
de varietés dut a terme per actors i
actrius de Cervera
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Associació Música i
Revetlla de la Segarra
Entrada lliure

9 h/ XX Tirada de Bitlles catalanes
de Festa Major i III Tirada de Bitlles
infantil
Lloc: Costat del Pavelló Polivalent
Organitza: Club Bitlles Cervera i
Consell Esportiu de la Segarra

De 10 a 13 h/ XXVII Trobada de
puntaires “Ciutat de Cervera”
Lloc: Patis de la Universitat de Cervera
Organitza: Associació de Puntaires Coll
de les Savines de Cervera
Col·labora: Paeria de Cervera

10 h/ Pedalada familiar en el marc de
la Setmana de la Mobilitat sostenible i
segura
Recorregut urbà amb bicicleta (cal portar roba
esportiva, casc i aigua). Activitat gratuïta i
apta per a totes les edats.
Sortida i arribada: Plaça Universitat
A l’arribada tots els participants tindran
la possibilitat de fer un petit recorregut
amb les bicicletes elèctriques
de TURISME CERVERA.
Organitza: Paeria de Cervera i
Penya Ciclista de Cervera

11 h/ Espectacle “El col·leccionista de
sons” (sense text; música en directe)
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 5 anys.
Un bosc, un col·leccionista de sons buscant
la peça més preuada de la col·lecció.
Cants que surten de llocs insòlits i la
música esperant-nos amagada a cada pas.
Preu entrada: 3 € (nens) / Pares: gratuït.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Biblioteca Comarcal
Josep Finestres

12 h/ Visita teatralitzada:
TEMPS D’UNIVERSITAT
De la mà d’alguns personatges de l’època
coneixerem la història de l’edifici.
Preu: 5 €
Lloc: Universitat de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera

fotografia Georgina Puig Calafell

14 h/ Paella Popular amb 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
18 h/ La Festa Major a les residències
d’avis i àvies 2018
Grallers dels Geganters de Cervera,
a la residència Mare Janer
Organitza: Agrupació Seny Major

18 h/ XX Festival Internacional
Orgues de Ponent i del Pirineu 2018
Ulrike Haller, soprano
Vicenç Prunés, orgue
Lloc: Convent de Sant Agustí de Cervera
Organitza: Associació d’amics de l’orgue
de les comarques de Lleida
Col·labora: Paeria de Cervera
Entrada lliure.

19 h/ 3a Trobada de Balls
de Diables infantils
Cercavila de foc amb la colla infantil dels Diables de Cervera Carranquers i colles infantils
convidades.
Recorregut: plaça Universitat, plaça Sant
Miquel, plaça Santa Anna, carrer Major i
plaça Major.
Organitza: Diables de Cervera Carranquers

19 h/ Conferència “La capella dels
Dolors de Cervera: una mirada
històrico-artística”, a càrrec de Joan
Miret (mestre i intèrpret del patrimoni
cerverí).
Exposició de fotografies i documents
sobre la capella dels Dolors.
Lloc: Església de Sant Joan Degollat
Organitza: Associació Cultural el
Campanar de Cervera

20 h/ Projecció de la pel·lícula:
“Hermanos del viento”, dels directors Gerardo Olivares i Otmar Penker
Lukas intenta salvar la vida d’un nadó
àliga que ha caigut d’un niu. El jove
vol tenir cura de l’ocell en secret, així
buscant l’amor i l’empresa que no té la
seva pròpia casa. Hermanos del viento
és un himne a la natura, a la família i a
la llibertat.
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Paeria de Cervera

De les 17.30 h a 18.30 h/ Taller dirigit
a infants: Fem un ball per Festa Major!
Lloc: Casa de la Festa /
Església de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major

19.30 h/ Taller de sardanes per a
infants i adults (obert a tothom)
Taller gratuït
Lloc: Casa de la Festa / Església
de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major

20 h Visita turística. La ruta dels
Miradors de Cervera, panoràmiques
de secà, a càrrec d’Armand Forcat.
Organitza: Paeria de Cervera.
Turisme Cervera
Lloc de trobada: Plaça Pius XII

De 18 a 19.30 h/ Taller pedagògic
gastronòmic d’alimentació saludable a
càrrec de PetitXef (2 sessions)
Adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys.
Vine a fer una pizza artesana
integral amb vegetals.
Lloc: Patis Universitat de Cerera
Organitza: Paeria de Cervera

19 h/ Taula Rodona: “El Paisatge
de Cervera”, amb els ponents:
Sergi Saladié, redactor del Pla de
Paisatge de Cervera; Pere Sala, director de
l’Observatori del Paisatge de Catalunya i
Ramon Royes, paer en cap.
Presentació oficial de la xarxa
“Territoris pel paisatge”
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Paeria de Cervera

22 h/ Conferència: “Laura Orgué:
trajectòria esportiva”, a càrrec de Laura
Orgué, campiona del món igualadina de
curses d’esquí i de muntanya.
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Centre Excursionista de la Segarra

18.30 h/ Espectacle “Donem-li
una volta al món”, a càrrec de XIULA
Espectacle musical d’animació fresc, atrevit
i emocionant, on transversalment es viuen
valors i emocions. Proposem compartir,
conviure, explorar, estar presents i estimar
l’entorn, la societat, el planeta, sempre rient
i gaudint!
Lloc: Plaça Sindicat
Organitza: Paeria de Cervera
De les 17.30 h a 18.30 h/ Taller dirigit a
infants: Fem un ball per Festa Major!
Lloc: Casa de la Festa / Església de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major

19.30 h/ Taller de sardanes per
a infants i adults (obert a tothom)
Taller gratuït
Lloc: Casa de la Festa / Església de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major

18 h/ Presentació de: Camins escolars
sostenibles i segurs. Una estratègia educativa, transversal i participativa amb un gran
potencial transformador i millora de l’entorn.
Lloc: Plaça Sindicat
Organitza: Paeria de Cervera

22 h/ Concert de jazz a càrrec del
trompetista i cantant nord-americà
RONALD BAKER
El trompetista i cantant Ronald Baker va
néixer a Baltimore, Maryland, el 1968. Va estudiar trompeta a la seva ciutat natal i va ser
educat per mestres com Jon Faddis i Donald
Byrd. El 1992 va decidir, com molts músics de
jazz nord-americà de generacions anteriors,
establir la seva residència a París. Des d’allà
ha protagonitzat una carrera que ha guanyat
admiració del públic i elogis de la crítica, amb
una àmplia discografia que l’ha portat a participar en els escenaris més importants del
món. A més de la seva carrera com a líder, ha
estat cridat per col·laborar amb mestres del
jazz com Lou Donaldson, Curtis Fuller o, entre
molts altres, red de Halloway.
Lloc: Casal de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera
Preu entrada: 10 € (amb consumició inclosa)

Et proposem que Cervera es converteixi en un dia per gaudir de la mobilitat
sostenible i segura per promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs
i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, etc., amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i reduir-ne de la contaminació.

A les sortides de les tres escoles de primària de la ciutat estarà dinamitzat per l’espectacle
Del’l Arte, a càrrec d’Alea Teatre.
De les 8.45 a les 9.00 h/ Escola Jaume Balmes
De les 12.25 a les 12.40 h/ Escola Les Savines
De les 16.25 a les 16.40 h/ Escola Mn. Josep Arques
Organitza: Paeria de Cervera
18.30 h/ Cercavila “Arte”
a càrrec d’Alea Teatre
Espectacle musical i teatral itinerant per a
tots els públics, inspirat en els personatges
de la Commedia Arte italiana.
Combinació d’alçada, espectacularitat i interacció entre els actors i el públic, acompanyat
d’una gran estructura mòbil amb forma de
faldilla gegant que transporta la diva de la
funció. Un espectacle musical, replet
de color, molt viu i ple de sentit de l’humor.
Recorregut: plaça Universitat, plaça Santa
Anna, carrer Major, plaça Major
Organitza: Paeria de Cervera

“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 qualitat 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 diversos. 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 Major, 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

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

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

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 Carretillada 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.

av. Catalunya

c. Gueneral
Güell
Sortida:
Universitat

c. Combat

c. Major

Arribada:
Plaça Major

RECORREGUT
XXXVII TROBADA DE GEGANTS

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 Gegantera Sant Andreu de Palomar, Colla
Gegantera Manotes de Tro d’Hospitalet
de Llobregat, Colla Gegantera de Collbató, 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 Trabucaires, 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.

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

10.30 h/ L’anada a ofici, segons el tradicional seguici de Festa Major, 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: Cérvol Tibau, Bombollers, 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

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

Sortida:
Universitat

plaça
Santa Anna

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

c. Major

Arribada:
Plaça Major

RECORREGUT SEGUICI DE FESTA MAJOR

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 Major

13.30 h/ Mostra de balls del seguici
festiu de la ciutat, amb l’acompanyament 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 afectacions 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 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, acompanyats pel campanar de l’església de Santa Maria, acomiaden la Festa Major fins l’any que ve.

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 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 l’acabament 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 i a les 13.15 h/ Visita interpretada: Muralles, bruixots i carrerons, 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

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

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), Senyera 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

plaça
Santa Anna

c. Major
Arribada:
Plaça Major
Sortida:
Pl. Sant Miquel

RECORREGUT SEGUICI INFANTIL

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.

Bases del concurs Instagram
“Isagoge, setmana cultural 2018” #Isagoge18
Primer. Objecte i àmbit

Tercer. Calendari del concurs

La Paeria de Cervera convoca el concurs públic fotogràfic de la setmana cultural Isagoge
2018.

El període per participar en el concurs
comença el 14 de setembre i finalitza el 21
de setembre (ambdós inclosos). Només es
comptabilitzaran les imatges publicades
durant els dies establerts.

Enguany, la setmana cultural Isagoge anirà
entorn el paisatge i la mobilitat, i gran part de
les activitats que ofereix el programa tindran
aquest fil conductor.
Les fotografies poden ser dels respectius esdeveniments, paisatges o entorns de Cervera,
que siguin un clar reflex del que vol mostrar
la setmana cultural #Isagoge18

Segon. Requisits de participació
Per tal de poder participar al concurs els
usuaris, obligatòriament, han de:
1. Ser majors de 18 anys.
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social
Instagram en obert perquè el jurat pugui
veure les imatges.
3. Ser seguidors dels perfils corporatius @
paeria.cervera.
4. La publicació de la fotografia ha d’incloure
el hashtag #Isagoge18
5. Es poden publicar un màxim de 5 fotografies per persona en total. Si se’n publiquen
més, a partir de la sisena no es tindrà en
compte per al veredicte, i si és una galeria,
només comptarà la primera imatge.
La participació en el concurs implica també
l’acceptació de les condicions d’Instagram,
que poden consultar-se a
http://instagram.com/legal/terms.

El jurat es reunirà al voltant del 25 de setembre i farà públic el veredicte. L’organització es
posarà en contacte amb els guanyadors, que
hauran d’acceptar el premi.

Quart. Condicions generals
La Paeria de Cervera es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no
compleix les condicions de participació o que
està fent un mal ús o abús del concurs.
La Paeria de Cervera reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte
en el còmput aquells perfils que consideri
sospitosos de qualsevol intent de participació
fraudulenta, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més
d’un perfil d’usuari per part d’una persona,
creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la Paeria de Cervera es
reserva el dret de posar qualsevol sospita en
aquest sentit en coneixement de l’empresa
responsable de la plataforma d’Instagram,
perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Paeria de Cervera es
reserva el dret d’emprendre qualsevol acció
legal que pugui correspondre.

Es prohibeix l’ús per part dels participants de
continguts que puguin ser considerats
delictius, o de qualsevol altre índole que
puguin atemptar contra l’honor i la pròpia
imatge de persona o persones.
La Paeria de Cervera es reserva el dret de fer
difusió i de publicar les imatges presentades
al concurs a les seves pàgines a Internet i a
les seves xarxes socials.

Cinquè. Característiques
de les imatges
Els participants, pel fet de participar, declaren
sota la seva responsabilitat que les imatges
no tenen cap contingut obscè, sexualment
explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin
aparèixer.

Sisè. Jurat i elements de valoració
1. Jurat
El jurat del concurs estarà format per tres
persones: l’organització i el jurat es reserven
la facultat de resoldre qualsevol aspecte o
eventualitat no prevista en aquestes bases.
2. Elements de valoració
Per establir els premis, el jurat tindrà en
compte, entre altres, l’originalitat, la qualitat i
l’adequació al tema escollit. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte
no previst en aquestes bases.

Setè. Premis, procediments
d’acceptació i lliurament
1. Premis
S’estableixen 3 premis:
- 1r Premi: 400 €
- 2n Premi: 300 €
- 3r Premi: 100 €

2. Procediment d’acceptació
Un cop comunicat a cada guanyador,
via missatge directe per Instagram,
cada premiat haurà de posar-se en
contacte amb l’organització en el termini
de 72 hores mitjançant un correu electrònic
a l’adreça cultura@cerverapaeria.cat, en el
qual confirmarà la seva voluntat d’acceptar el
premi, facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, la fotocòpia del
seu DNI, un telèfon de contacte i enviarà un
arxiu amb la imatge original que ha resultat
guanyadora per poder-ne comprovar l’autoria.
En cas que el guanyador no respongui en
el termini indicat per acceptar el premi, si
no compleix totes o algunes de les normes
d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del
premi, el guanyador quedarà descartat i es
podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació. Un cop els
guanyadors hagin acceptat el premi, els seus
noms seran anunciats a Instagram, a altres
xarxes socials de Parcs Naturals i al seu web.
3. Lliurament dels premis
Un cop anunciats els noms dels premiats a
Instagram, a altres xarxes socials de la Paeria
de Cervera i al web www.cerverapaeria.cat,
l’organització es posarà en contacte amb els
premiats per organitzar el lliurament dels
premis.

Vuitè. Protecció de dades personals
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a
persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat,
exactitud, vigència i autenticitat de la seva
informació personal i autoritzen que les dades
personals recollides durant el concurs siguin
tractades per la Paeria de Cervera. Les dades
s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs,
per a contactar amb la persona guanyadora, i
per a donar-ne la difusió a través de les webs
corporatives o els comptes de les xarxes
socials de la Paeria de Cervera. Les dades
personals recollides seran eliminades un cop

finalitzi el concurs excepte les dels guanyadors i les imatges presentades quedaran en
propietat de l’organització.

Novè. Exempció de responsabilitat
de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de
tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest
concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquesta promoció
ni hi és associada.

Desè. Limitació de responsabilitat
La Paeria de Cervera no és responsable de
les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa
social de @paeria.cervera, la xarxa per cable,
les xarxes de comunicacions electròniques,
fallades de programari o maquinari ni pels
possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades
personals.
La Paeria de Cervera exclou qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat
adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part
dels usuaris, i, en particular, encara que no de
manera exclusiva, pels danys i perjudicis que
puguin deure’ls a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Onzè. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació de les fotografies
guanyadores corresponen a l’autor i s’atorga
a Instagram una llicència d’ús limitat (segons
indiquen les condicions legals d’ús http://
Instagram.com/legal/terms). Els guanyadors

cediran a la Paeria de Cervera els drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a
reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació
pública a través de qualsevol mitjà de difusió
i suport existent, inclosos, entre altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no
comercials. En tots els casos, es farà constar
el nom de l’autor de la fotografia.

Dotzè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs
implica l’acceptació d’aquestes bases en la
seva totalitat i el criteri interpretatiu de la
Paeria pel que fa a la resolució de qualsevol
qüestió derivada del present concurs, de
manera que la manifestació, en el sentit de
no-acceptació d’aquestes bases, implicarà
l’exclusió del participant i, com a conseqüència, la Paeria de Cervera quedarà alliberada
del compliment de qualsevol obligació
contreta amb ell.
La Paeria es reserva el dret d’introduir canvis
en la mecànica o funcionament d’aquesta
promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari
per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se’n cap responsabilitat. No obstant això,
aquests canvis es comunicaran degudament
a través de la pàgina del concurs i, si escau,
per altres mitjans. Es farà tot el possible per
evitar que cap canvi perjudiqui uns participants respecte a altres.

entitats col·laboradores
Bombollers de Cervera, Trabucaires de Cervera, Agrupació Seny
Major, Associació Salut Mental Ondara Sió, Associació de Puntaires Coll de les Savines de Cervera, Centre Excursionista de la Segarra, Campaners de Cervera, Casal Cívic, Diables de Cervera Carranquers, Club Bitlles Cervera, Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer, Club Futbol Esportiu Cervera, Geganters de Cervera, Associació de Comerciants del carrer General Güell, Colla Sardanista Jovencells, Consell Esportiu de la Segarra, Agrupació d’Amics de la Sardana
de Cervera, Càritas Interparroquial de Cervera, Banda del Conservatori
de Cervera, Espai de Música Tradicional de Cervera, Associació Cultural
el Campanar de Cervera, Associació Amics de Sant Magí, Patronat de
la Passió de Cervera, Fundació Casa Dalmases, Escola Josep Arques,
Escola Jaume Balmes, Escola Les Savines, Coral Infantil Nova Cervera,
Club Kodokan, Ball de Gitanes, Associació Ball d’Espases de Cervera,
Grepp Teatre, Secció d’escacs del Casal de Cervera, Parròquia de Cervera,
Bandtokades i Sound de Secà.

