


ESPECTACLES DE MÚSICA / CONCERTS

CINEMA

CONFERÈNCIES / VISITES GUIADES

TALLERS

EXPOSICIONS

ESPECTACLES INFANTILS

ACTES ESPORTIUS

ACTES LITERARIS

TEATRE

ACTES AMB FOC

ACTES TRADICIONALS

10è aniversari TrabucaIRes de Cervera

20è aniversari Bombollers de Cervera

40è aniversari Coral Ginesta

40è aniversari Club Esportiu Mas Duran

45è aniversari Centre Excursionista de la Segarra

60è aniversari Colla Sardanista Jovencells

100è aniverari de futbol a Cervera

els aniversaris



Tot just entrada la tardor arriba la Festa Major de Cervera. 

Ha acabat un estiu farcit de festes de barri, festivals musicals, 

jornades de promoció de terrasses i comerç de la ciutat i activitats 

de cultura popular destacant la 40a edició de l’Aquelarre. 

Amb la mirada posada a encarar el final d’any, la Festa Major 

serveix un any més de punt de trobada de tots els cerverins, també 

els de fora ciutat, que no fallen mai i acudeixen a la seva ciutat per 

retrobar-se amb amics i família.

Aquest any totes les cerverines i cerverins i aquells que ens visitin 

podran gaudir amb plenitud d’uns espais públics que han estat 

objecte d’una transformació històrica. 

Ara Cervera disposa d’un dels centres per a vianants més grans 

i espectaculars del nostre país. Els carrers i les places estan al 

servei dels ciutadans i de les entitats i no dels vehicles.

Us animo a viure i participar a cada un dels actes que s’han prepa-

rat des de la regidoria de festes amb la col·laboració imprescindible 

de les nostres entitats, a les quals vull agrair el seu compromís.

Molt bona Festa Major!

RAMON ROYES i GUÀRDIA
PAER EN CAP



ISAGOGE

La 41a edició de la Setmana cultural Isago-

ge d’enguany vol esdevenir una setmana de 

les arts. La Isagoge es presenta, davant de 

tota la ciutadania, amb una varietat d’actes 

els quals tracen una pinzellada a algunes 

de les disciplines artístiques que existeixen. 

Els cerverins i les cerverines gaudiran de la 

cultura en una setmana molt transversal els 

quals podran participar  per les arts visuals, 

les arts escèniques –teatre, la música (tan 

la clàssica com la moderna)–, les arts li-

teràries, el cinema, la dansa, la fotografia, el 

circ, l’arquitectura i sense obviar, la cultura 

popular i tradicional de la nostra ciutat, per 

a preparar-nos bé per a la Festa Major del 

Sant Crist. 

Del 14 al 22 de setembrE

Setmana cultural
-La setmana de les arts-



Cada terra, cada ciutat i cada vila té les seves peculiaritats 

que la fan diferent i especial. 

Cervera destaca de forma molt notable per la seva gran activitat cultural 

durant l’any, i és en aquesta setmana de la Isagoge, introductòria a la 

Festa Major del Sant Crist, que té un significat especial pels cerverins.

Enguany a part de l’habitual Teatre Viu, el Torneig d’Escacs, la Tirada de Bitlles 

catalanes, la Trobada de Puntaires i el Concert d’Orgue dins el cicle d’Orgues de 

Ponent –amb el nostre preuat orgue Tepati de l’església de St. Agustí–, també 

es presentarà dins la col·lecció Monografies del Museu, el llibre “Eulàlia Duran i 

Grau, converses intimes”. A més podrem gaudir del cicle de cinema Gaudí amb 

el títol “Incerta Gloria”, així com de l’obra teatral “El Cirerar” d’Anton Txékhov al 

teatre del Casal, produïda pel Celleret de l’Espectacle. Un tast de vins teatralitzat 

per l’escola de teatre La Caserna. Diferents tallers com el de sardanes, un taller 

de circ pels més menuts i un taller literari a la Biblioteca.

Curull d’activitats, la Isagoge conforma tota una dinàmica cultural i social, on 

s’abracen molts àmbits tant de cultura popular, com associatius o de difusió de 

la cultura. 

Cervera, nomenada Capital de la Cultura Catalana 2019, amb la Isagoge és un 

bullici de cultura, amb actes programats des de la mateixa Paeria i des de les 

entitats, associacions i persones a títol individual que s’esforcen a dur a terme 

un conjunt d’activitats culturals que detonen la vivesa de la cultura a Cervera. 

Des de la Paeria volem agrair l’esforç i el sacrifici de totes aquestes persones 

que s’impliquen desinteressadament per a fer possible aquesta setmana de 

gran qualitat cultural. 

Fem Cultura, fem Isagoge, entrem dins la Festa Major.

jaume rossich batalla
regidor de cultura



22 h/ Sala Francesc Buireu Casal Cívic 
Projecció de la pel·lícula 
INCÈRTA GLÒRIA. Cicle Gaudí. 
Circuit Estable de Cinema Català. 
El front d’Aragó, 1937. Lluís (Marcel 
Borràs), un jove republicà destinat a un 
lloc temporalment inactiu, coneix una 
enigmàtica vídua de la qual s’enamora, la 
Carlana (Núria Prims), que aconsegueix 
entabanar-lo perquè falsi qui un docu-
ment que la converteix en la senyora de 
la comarca.
El millor amic del Lluís, el Soleràs (Oriol 
Pla), un oficial degradat, descobreix el 
frau i, a canvi de no delatar-lo, li exigeix 
que allunyi dels bombardejos de Barcelo-
na el seu fill i la seva dona, de qui ell està 
secretament enamorat.
Quan la Trini (Bruna Cusí) arriba al poble 
no triga a descobrir la traïció del Lluís 
i s’estableix entre ells dos un “estat de 
guerra” que farà trontollar tots els seus 
fonaments morals.
Una pel·lícula on el rerefons d’una guerra 
fa a orar les passions humanes amb tota 
la seva intensitat.
Preu: 4.5 €  
(i entrades amb descomptes) 
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Departament de Treball, 
d’Afers socials i família de la Generalitat 
de Catalunya

14 dijous

15 divendres
20 h/ Casa Museu Duran i Sanpere
Inauguració de l’exposició Absències i 
presències, de Joanpere Massana dins 
el projecte DIÀLEGS AMB LA CASA 
DURAN 
El projecte Diàlegs amb la Casa Duran 
s’inicia l’any 2016 com una nova manera 
de visitar i comprendre la Casa Museu. 
Per tal d’establir ponts entre passat i 
present, el projecte facilita converses 
entre artistes contemporanis i la casa. En 
aquesta segona edició dels Diàlegs amb 
la Casa Duran, l’artista Joanpere Massa-
na ens proposa Absències i presències: 
una aproximació a les mirades i les veus 
dels infants prenent el joc com a recurs 



estètic. L’artista ens facilita l’entrada a mons 
màgics i poètics, alhora que juga amb dife-
rents espais i temps. L’exposició resulta de 
la combinació de llenguatges i estímuls: una 
conversa interartística i intergeneracional. 
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

21 h/ Gran Teatre de la Passió 
9a EDICIÓ DE LA NIT DEL TEATREVIU 
A CERVERA. Marató de Teatre Amateur. 
Espectacle de varietés dut a terme 
per actors i actrius de Cervera.
Organitza: Associació Cultural la Famiglia
Col·labora: Paeria de Cervera 
Entrada lliure



16 dissabte
A partir de les 10 h/ 
Casal Cívic de Cervera
4rt. TORNEIG ESCOLAR D’ESCACS 
inscripcions: 
escacscervera.cat@gmail.com 
o Telf. WA: 678150942

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h/ 
La Cerverina d’art
TALLER D’ELABORACIÓ DE TINTES 
ANTIGUES I LA SEVA APLICACIÓ 
EN CAL·LIGRAFIA
Rafael Romero, tintes
Queralt Antú Serrano, cal·ligrafies 
Organitza: La Cerverina d’art

CELEBRACIÓ DELS 100 ANYS 
DEL FUTBOL A CERVERA

De les 10 a les 14 h 
MATINAL DE FUTBOL de base amb 
inflables i jocs d’habilitat per tothom
A les 17 h
PARTIT DE FUTBOL entre Primer equip 
de CFE Cervera i rival a confirmar. 
A les 18.30 h
PARTIT DE FUTBOL entre els 
Veterans del CFE Cervera i Veterans 
del FC Barcelona. 
A les 21.30 h
SOPAR DE CLOENDA (informació a part) 
Organitza: Club Futbol Esportiu Cervera 
Col·labora: Paeria de Cervera



17 diumenge
18 h / Casa de la Festa
Església de Sant Joan Degollat
TALLER DE PERCUSSIÓ
Organitza: Agrupació Seny Major 

20.30 h / Casa de la Festa
Església de Sant Joan Degollat 
Acte de presentació de la CASA DE LA 
FESTA I PRESENTACIÓ DELS ACTES DEL 
20è ANIVERSARI DELS BOMBOLLERS
Organitza: Agrupació Seny Major

A partir de les 9 h / 
Costat del Pavelló Polivalent
XIX TIRADA DE BITLLES 
CATALANES DE FESTA MAJOR I 
III TIRADA DE BITLLES INFANTIL
Organitza: Club Bitlles Cervera i 
Consell Esportiu de la Segarra 

De 10 a 13 h / Patis de la 
Universitat de Cervera
XXVI TROBADA DE PUNTAIRES 
“CIUTAT DE CERVERA” 
Organitza: Associació de Puntaires 
Coll de les Savines de Cervera 
Col·labora: Paeria de Cervera

12 h / Residència Mare Güell 
LA FESTA MAJOR A LES 
RESIDÈNCIES D’AVIS I ÀVIES 
Grallers dels Geganters de Cervera, 
a la residència Mare Güell.
Organitza: Agrupació Seny Major

12 h / Universitat de Cervera
VISITA TEATRALITZADA: TEMPS 
D’UNIVERSITAT. De la mà d’alguns 
personatges de l’època coneixerem 
la història de l’edifici. 
Organitza: Paeria de Cervera 



A partir de les 14 h / Pavelló Polivalent 
PAELLA POPULAR 
en motiu del dia Mundial de l’Alzheimer. 
Preu: 10 € 
Organitza: Associació de familiars 
de malalts d’Alzheimer. 
Col·labora: Paeria de Cervera

12 h  / Casa Museu Duran i Sanpere 
Jornada d’homenatge a 
Eulàlia Duran i Grau. 
Presentació del llibre EULÀLIA DURAN 
I GRAU. Converses íntimes, dins de la 
col·lecció Monografia del museu, núm. 4.
Presentació a càrrec de Laia de Ahuma-
da, filòloga i escriptora.

13 h / Casa Museu Duran i Sanpere 
VERMUT-TERTÚLIA. Vivències amb 
primera persona. Amb Eulàlia Duran 
i Grau; Teresa Salat, historiadora; Laia 
de Ahumada, autora de la monografia i 
Carme Bergés, directora del Museu de 
Cervera.
Organitza: Museu Comarcal de Cervera

18 h /  Església de Sant Agustí de Cervera
XIXè FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUES 
DE PONENT I DEL PIRINEU 2017 
Rubén Freire, trompeta
Marisol Mendive, orgue
Organitza: Associació d’amics de 
l’orgue de les comarques de Lleida 
Col·labora: Paeria de Cervera 
Entrada lliure



18 h / Residència Mare Janer 
LA FESTA MAJOR A LES 
RESIDÈNCIES D’AVIS I ÀVIES 
Grallers dels Diables de Cervera, 
a la residència Mare Janer.
Organitza: Agrupació Seny Major 

19.30 h / Teatre del Casal 
Representació de l’obra de teatre 
EL CIRERAR, d’Anton P. Txèkhov, 
produïda pel Celleret Espectacles. 
Poc abans de la Revolució russa, 
una família de l’aristocràcia és a punt 
de perdre la casa d’estiueig amb els 
seu camp de cirerers, emblema 
d’una època d’esplendor ja remota. 
Tot i així, tots ells semblen incapaços 
d’adonar-se’n que els temps han 
canviat per sempre... 
Organitza: Paeria de Cervera 
Preu: 10 € 

19.30 h / Casa de la Festa
Església de Sant Joan Degollat
TALLER DE SARDANES 
PER A INFANTS I ADULTS 
(obert a tothom) 
Organitza: Agrupació Seny Major



18 dilluns

19 dimarts

De 17 a 19.30 h / plaça Universitat
ESPECTACLE I TALLER DE CIRC 
“ES BUSCA UN HOME/DONA BALA” 
Activitat de circ actiu destinat als nens 
majors de 6 anys. Hi podrem apren-
dre totes aquelles tècniques que hem 
vist al circ i mai no hem pogut provar: 
malabars, tubs d’equilibri, bicicletes 
petites, corda tensa, pilota d’equilibri, 
hula-hops... 
Circ de les Musaranyes. 
Organitza: Paeria de Cervera 

19 h / Casa Dalmases 
CONFERÈNCIA: LA GESTIÓ DE LES 
EMOCIONS a càrrec de Natàlia 
Serrano, diplomada en Treball Social 

20 h / Casa Dalmases 
Inauguració de L’ EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA 
Al finalitzar podreu gaudir d’un tastet 
de xocolata de la Vall d’Or, ofert per la 
Fundació Casa Dalmases. 
Organitza: Associació Salut 
Mental Ondara Sió 
Col·labora: Fundació Casa Dalmases 

De les 17.30 a les 18.30 h / Casa 
de la Festa - Església de Sant Joan 
Degollat
TALLER INFANTIL: 
FEM UN BALL PER FESTA MAJOR! 
Organitza: Agrupació Seny Major 

19.30 h / Casa de la Festa - Església 
de Sant Joan Degollat 
TALLER DE SARDANES PER A 
INFANTS I ADULTS (obert a tothom) 
Organitza: Agrupació Seny Major 



20 dimecres
17.30 h / Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres 
TALLER LITERARI
LA REVOLUCIÓ DELS SABORS 
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. 
Aforament limitat. 
Activitat sensorial i literària on es des-
cobriran olors, formes, textures, colors i 
sabors de diferents ingredients. Combi-
narem elements de la narració oral, els 
àlbums il·lustrats i llibres d’imatge així 
com una part interactiva de joc i experi-
mentació amb ingredients, olors i sabors. 
A càrrec de Tramoia Produccions 
Culturals. Anna Casals
Lloc: Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres

19 h / Auditori Municipal 
CONFERÈNCIA: “DE CASA DE SAN-
TES CREUS A RESIDÈNCIA MARE 
JANER” 800 ANYS D’UN EDIFICI 
EMBLEMÀTIC DE CERVERA 
a càrrec de Ramon M. Ràzquin
Organitza: Associació Cultural 
el Campanar de Cervera

21 h / Celler dels Encants del Llibre
QUIN TAST! 
Tast de vins a partir del relat “el tast” 
de Roald Dahl. Amb el sommelier 
Juanjo Ceresuela i amb TEATRE DE 
CASERNA. Dirigit per Pere Martí.
Organitza: Paeria de Cervera- Centre 
Municipal de Cultura – Cervera. Vila 
del Llibre
Places limitades 
Preu: 10 € 

22 h / Sala Francesc Buireu 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE 
FERRAN LATORRE, primer català 
en pujar catorze muntanyes del 
món de 8.000 metres d’alçada. 
Organitza: Centre Excursionista 
de la Segarra

19.30 h / plaça Pius XII
VISITA TURÍSTICA. LA RUTA DELS 
MIRADORS, PANORÀMIQUES DE SECÀ 
a càrrec d’Armand Forcat. 
Ruta apta per fer a peu o amb bicicleta.
Organitza: Paeria de Cervera 
Turisme Cervera



De les 17.30 a les 18.30 h / Casa 
de la Festa - Església de Sant Joan 
Degollat
TALLER DIRIGIT A INFANTS: 
FEM UN BALL PER FESTA MAJOR! 
Organitza: Agrupació Seny Major. 

21 dijous

22 h / Sala de Ball 
del Casal de Cervera 
CONCERT DE JAZZ A CÀRREC 
DE THE SEY SISTERS 
The Sey Sisters són la  Edna Sey, 
Yolanda Sey y Kathy Sey, un dels 
conjunts vocals més emblemàtics i 
amb més projecció internacional de 
l’actualitat. 
Amb una fusió de l’ànima gospel i 
l’esperit africà, aquestes tres ger-
manes van arreu del món projectant 
les seves increïbles veus, combinant 
el seu ritme i energia amb la seva 
música, talent i passió. 
The Sey Sisters són en definitiva 
El Color Del Gospel. 
Organitza: Paeria de Cervera 
Preu entrada: 6 €

19 h /  Museu Comarcal de Cervera
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
100 ANYS DE FUTBOL A CERVERA 
La història d’un club i de la seva 
ciutat. Exposició que commemora 
el centenari de la creació del Club 
de Futbol CE Cervera.  
Organitza: Museu Comarcal 
de Cervera



17 i 18 h / Sala de Ball 
del Casal de Cervera 
TROC TROC 
Espectacle interactiu on els nens i ne-
nes entren a l’escenari i descobreixen 
un espai que es va canviant i transfor-
mant. La música en directe i la dansa 
seran el fil conductor que acompanyarà 
i vestirà aquesta experiència. 
A càrrec de la Companyia 
Mou-lo Projectes. 
Per a nens i nenes de 2 a 6 anys. 
Places limitades amb reserva prèvia 
al telèfon 973 533 503 
Preu entrada: 3 €
Organitza: Paeria de Cervera

22 divendres
18.30 h / carrers de la ciutat
CERCAVILA LA HARPO’S BAND 
SURT AL CARRER! 
A càrrec de la Cia Pentina el gat 
La banda musical que sempre hagués 
somiat Harpo Marx, ara, pels carrers 
de Cervera acompanyada d’un mestre 
de cerimònies especial i singular. Una 
bona estona per viure el jazz al carrer 
d’una forma diferent. 
Recorregut: Plaça Universitat, 
Plaça Sant Miquel, Plaça Santa Anna, 
Carrer Major i Plaça Major. 
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya 



festa
MAJOR

Del 22 al 25 de setembrE



Què era aquella cosa meravellosa que tenia la Festa Major de Cer-

vera? Què era allò que entusiasmava a petits i grans? Què era allò 

que sens dubte transmetia sensació de festa grossa? La resposta 

és clara i senzilla: necessitem recuperar l’envelat!

Enguany hem concentrat gran part de les energies en la recupera-

ció d’un envelat que tindrem a la plaça Pius XII durant els dies de 

la Festa Major. L’objectiu és crear un espai central que ofereixi tota 

mena d’activitats, que aniran des dels concerts pel jovent fins al 

ball pels més grans, passant per altres activitats destinades a tots 

els públics de totes les edats.

La Festa Major de Cervera mantindrà les activitats més tradicio-

nals, com la trobada de gegants i el concurs de colles sardanistes, 

consolidarà les més recents, com el seguici infantil i la diada 

castellera, i en crearà de noves, com el sopar popular i el show de 

contorsionisme i equilibri que tindran lloc a l’envelat.

Un altre punt a destacar és la qualitat de les activitats de la Festa 

Major. És important tenir un ventall ampli i divers d’activitats, però 

també ho és la seva qualitat. Per aquest motiu, la nostra festa 

major gaudirà de noms coneguts arreu del país, com l’orquestra 

Costa Brava i el grup ZOO, sense oblidar els artistes de Cervera, 

que sempre han de tenir lloc a la nostra gran festa.

Finalment, la Festa Major de Cervera continua sent el resultat del 

treball conjunt de les entitats cerverines i la Paeria de Cervera. La 

bona entesa entre l’administració local i el teixit associatiu de la 

ciutat és una garantia d’èxit que no ens podem deixar perdre.

Bona Festa Major amics i amigues!

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, el reco-
neixement 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 l’envelat, esdevenen els 
primers actes de la celebració de la Festa Major del Sant Crist.

LA VIGÍLIA I EL PREGÓ

Júlia Bonjoch i Camacho, nascuda a Cardedeu l’any 1994, és 
llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. 
Actriu, cantant, ballarina i violoncelista. 
Filla de mare cerverina i de pare castellnouenc, la Júlia ha tin-
gut sempre una forta vinculació amb la ciutat de Cervera. Tota 
la seva família és del municipi de Cervera i sempre hi ha passat 
els estius, hiverns, setmanes santes i caps de setmana. Mai ha 
vist una altra cavalcada de reis que no fos la de Cervera. Ha 
viscut tots els Aquelarrets i Aquelarres i hi ha participat en dues 
edicions, ha actuat a la Passió de Cervera fent de poble i també 
ha actuat a Cervera amb dos altres projectes: El Petit Príncep i 
Aladdin the pop musical.
Cada estiu ha estiuejat a Castellnou d’Oluges i Cervera, el seu 
poble i la seva ciutat preferida de la Segarra.



22 divendres
20 h/ sala de Plens de la Paeria
EL PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
i reconeixement per part de la 
Corporació Municipal a l’entitat 
cultural de la nostra ciutat, 
Aula d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran “Canceller Dou”
Acte públic obert a tothom 

20.30 h / Paeria i plaça Major
LECTURA DEL PREGÓ, a càrrec de  
Júlia Bonjoch Camacho, des del balcó 
central de la Paeria, i inici de la festa.
Seguidament, 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 la pregonera, el representant 
de l’entitat homenatjada i el paer en 
cap, acompanyats pels Trabucaires 
de Cervera.

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



22.30 h / Gran Teatre 
de la Passió de Cervera
19È CICLE DE TEATRE DE CERVERA 
“APASSIONA’T” AMB “ESCAPE 
SHOW”
És el primer espectacle on escapes o 
mors. 90 minuts intensos en què tu, 
espectador, ets el protagonista.
Basat en el concepte de moda room 
escape. A Escape Show trobareu una 
presentadora glamurosa, ballarins, 
música, vídeos i proves totalment 
adrenalítiques que els espectadors 
hauran de resoldre si volen trobar la 
manera d’escapar-se.

Fins on serem capaços d’arribar 
per l’espectacle? Atrevits, curiosos... 
no falteu a la cita.
Preu entrada: 25 €
Descomptes especials: Anticipada: 
22 € /+ de 65 anys: 20 €/  Carnet 
Jove: 20 € / - 25 anys: 20 €
Preus especials per a grups 
(mínim 10 persones)
Més informació i venda d’entrades 
a: www.granteatrecervera.cat
Organitza: Paeria de Cervera 



12 de la nit / Envelat (plaça Pius XII)
Nit cerverina amb NATIU, THE PINK 
GOATS I DJ SOUND OF BARS
Natiu és un grup que es defineix 
per un estil pop-rock molt personal, 
de caràcter emocional i amb tocs 
psicodèlics. Pink Goats, grup de 
versions de rock, amb pinzellades de 
Ska, Punk, Funk... el grup neix l’any 
2012, el formen quatre joves musics 
experimentats en l’àmbit musical i 
de l’espectacle. I Dj Sound Of Bars: 
Rumba catalana, ska, reggae, punk i 
rock per bandera!
Entrada gratuïta
Organitza: Paeria de Cervera



El dia comença amb l’Obert internacional d’escacs, la visita ca-
racteritzada a la Paeria i el vermut “Folk a la plaça”. A la tarda 
se celebra un dels actes amb més ressò de la Festa Major, la 
Trobada de gegants, que enguany arriba a la 36a 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.

el dissabte de festa major

9 h / Casal de Cervera 
(plaça Santa Anna) 
XV OBERT INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE CERVERA
Organitza: Secció d’Escacs 
Casal de Cervera   
Més informació a: 
escacs.cat@gmail.com o 
al telèfon 678150942

23 dissabte

11.30 h / davant la porta de la Paeria
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 
Places limitades. Inscripcions 
al telèfon 973 53 44 42

12.30 / carrer General Güell
VERMUT “FOLK A LA PLAÇA”, 
amb els músics FOLKATR3S.
Vermut i ballada de danses 
tradicionals al carrer General Güell.
Col·labora: Agrupació Seny Major 
i Associació de Comerciants del 
c. General Güell

17 h / patis de la Universitat
PLANTADA DE GEGANTS
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Geganters de Cervera
*En cas de pluja aquest acte es tras-
lladarà al Cinema Casal de Cervera.





RECORREGUT XXXVI TROBADA DE GEGANTS

Arribada: 
Plaça Major

Sortida: 
Universitat

c. Major

c. Gueneral 
Güell

av. Catalunya

c. Combat

18 h / carrers de la ciutat
XXXVI TROBADA DE GEGANTS 
DE CERVERA   
Amb la participació dels grups de per-
cussió locals Bombollers de Cervera, 
Sound de Secà, Bandtokades, el cérvol 
Tibau, i les següents colles geganteres: 
geganters i grallers de Sant Fruitós 
del Bages, colla gegantera Amics dels 
Gegants de Montblanc, gegants d’Ossó 
de Sió i la gegantona Pom d’Or d’Agra-
munt, colla gegantera de Botarell, colla 
de geganters de Torà, colla gegantera 
de Montmajor, gigantes de Torrejón de 
Ardoz, colla de geganters de Mediona, 
colla gegantera la Pessigolla de Valls, 
colla gegantera i grallera de Verdú, 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 / plaça Santa Anna 
EXHIBICIÓ DEL CLUB KODOKAN 
Gimnàstica rítmica, 
funky i hip hop.
Organitza: Club Kodokan

20.30 h / racó de Santa Maria 
LA CARRETILLADA DE FESTA MAJOR, 
a càrrec dels Diables 
de Cervera Carranquers
Organitza: Paeria de Cervera

12 de la nit / Envelat (plaça Pius XII)
CONCERT AMB PIRAT’S SOUND 
SYSTEM, ZOO I DJ OGT
Pirat’s Sound System, és un grup 
de música català de Sants (Barcelona) 
amb un estil de tradició jamaicana 
amb apunts de hip hop.
Zoo és un col·lectiu musical valencià 
que se centra entre el rap, el hip-hop, 
el rock i ska però també mescla 
ritmes electrònics.
OGT ens ofereix una fusió mestissa mun-
dial amb l’electrònica més underground 
que marca el pioner dels dj’s alternatius!
Entrada gratuïta    
Organitza: Paeria de Cervera



fotografia Marc Castellà Bové



La diada del nostre patró. Les matinades i galejades dels Tra-
bucaires, l’anada a Ofici, l’Ofici a l’església de Sant Antoni, el 
Concurs de sardanes, i la sortida i els lluïments del Seguici de 
Cervera omplen de música i tradició els carrers de la ciutat al 
matí. A la tarda, el partit de futbol, la diada castellera, l’espec-
tacle de varietats, els sopar popular de Festa Major i el concert 
acaben de farcir d’actes el dia central de la festa.

LA DIADA DEL SANT CRIST

8 h / pels carrers i places de Cervera
MATINADES
Toc de matinades, a càrrec dels grallers 
de la ciutat i grups convidats. Galejades, 
càrrec dels Trabucaries de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major

10.30 h / campanar
TOC GENERAL DE FESTA 
a càrrec dels Campaners de Cervera

10.30 h / pels carrers i places de Cervera
L’ANADA A OFICI, segons el tradicional 
seguici inclòs en les Ordinacions de 
Corpus del segle XV, 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 
Espai de Música Tradicional de Cervera.
Cavalleria: Associació Amics 
de Sant Magí 

24 diumenge



11 h / església de Sant Antoni
LA FINALITZACIÓ DE L’ANADA A OFICI, 
amb salutacions als representants dels 
participants 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

11 h / església de Sant Antoni
SOLEMNE MISSA D’OFICI 
EN HONOR AL SANT CRIST
Amb la participació de la Coral Lacetània
Organitza: Parròquia de Cervera

11.15 h / davant de la façana 
de la Universitat
PLANTADA DELS ELEMENTS FESTIUS 
que participen del Seguici 
de Festa Major

11.30 h / plaça Major
56è CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES, puntuable pel 
43è Campionat de la Terra Ferma, 
amb la Cobla Tàrrega   
Organitza: Paeria de Cervera   
Col·labora: Colla Sardanista Jovencells

fotografia Marc Castellà Bové



12 h / carrers i places de Cervera
EL SEGUICI DE FESTA MAJOR
Elements participants: Diables de 
Cervera Carranquers, Drac lo Carranco 
Bilandó, Cérvol Tibau, Bombollers de 
Cervera, Ball de Gitanes, Ball d’Espases, 
Timbales, Cavallets, Gegants Guillem i 
Almodis, Àliga de Cervera, Macers, 
Senyera de la ciutat, Corporació Munici-
pal, Banda del Conservatori de Cervera, 
i els músics propis de cada ball.
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

13.30 h / plaça Major 
LLUÏMENTS I BALLS DELS  ELEMENTS 
FESTIUS DEL SEGUICI DE CERVERA, 
amb l’acompanyament musical de la 
Banda del Conservatori de Cervera i 
els músics propis de cada ball

RECORREGUT SEGUICI DE FESTA MAJOR

Arribada: 
Plaça Major

Sortida: 
Universitat

c. Major

plaça 
Santa Anna



18 h / plaça Major
DIADA CASTELLERA amb els Margeners 
de Guissona, els Castellers de 
Viladecans i els Brivalls de Cornudella 
Organitza: Paeria de Cervera

18 h / Camp Municipal d’Esports
PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR 
CERVERA-VALLFOGONA DE BALAGUER 

    

19 h / plaça Santa Anna 
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES  
amb la COBLA CIUTAT DE CERVERA
Organitza: Agrupació d’Amics 
de la Sardana de Cervera 

19.30 h / Envelat (plaça Pius XII)
ESPECTACLE DE VARIETATS 
amb humor de MAYTE CARRERAS, 
la màgia del MAG ALBERT 
i el show de contorsionisme 
i equilibri de NONA I RAFA
Entrada gratuïta
Organitza: Paeria de Cervera



22 h / Envelat (plaça Pius XII)
SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR
Organitza: Paeria de Cervera

23 h / Envelat (plaça Pius XII)
CLEMENTINA. Concert de Clementina 
amplificat amb banda de música.
Clementina és un grup catalanomexicà 
nascut d’una trobada casual entre Carlos 
Montfort i Gina Margarit.
La veu, la guitarra i l’ukulele han estat 
els seus instruments de base però al disc 
també s’escoltarà altres sons amics com 
ara el txarango, la trompeta, el baix o la 
percussió.
Organitza: Paeria de Cervera



El dilluns està dedicat als més petits de la ciutat. Al matí, mati-
nal de tabals i percussió, toc de campanes i espectacle d’ani-
mació. 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.

LA FESTA MAJOR PETITA

Durant el matí / campanar de 
l’església de Santa Maria
TOC DE DIFUNTS, a càrrec 
dels Campaners de Cervera

10 h / pels carrers i places de Cervera
LA MATINAL DE TABALERS I 
PERCUSSIÓ, a càrrec dels grups 
Bombollers de Cervera, Diables 
de Cervera Carranquers i Geganters
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

12 h / campanar de l’església 
de Santa Maria
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.
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Agrupació Seny Major

fotografia Jordi Prat

25 diLLUNS



12.15 h / plaça Major
Espectacle de clown amb MUSIC BOX, 
a càrrec d’Ivan Alcoba
Un amant de la música arriba
entre el públic amb les seves capses 
de música i en descobreix una de 
gegant a l’escenari, però que no 
funciona i es disposa a arreglar-la.
Espectacle a partir de 3 anys
Organitza: Paeria de Cervera
*En cas de pluja aquest acte es 
traslladarà a l’Auditori.

12.30 h / plaça Santa Anna
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES 
amb la COBLA COSTA BRAVA
Organitza: Paeria de Cervera 



17.30 h / plaça Sant Miquel
PLANTADA DELS ELEMENTS 
FOLKLÒRICS INFANTILS 
DE CERVERA
 

18 h / pels carrers de la ciutat
EL SEGUICI INFANTIL 
DE FESTA MAJOR
Amb la participació de: Colla infantil 
dels Diables de Cervera Carranquers, 
Timbaler petit (escola Josep Arques) 
i Senyera petita de la Ciutat (escola 
Les Savines), Capgrossos, Cavallets 
i Gegantons de Cervera, gegantona 
Pepa i capgròs El Carranquer de l’es-
cola Josep Arques, gegantó Jaumet 
de l’escola Jaume Balmes, Cuca de 
Cervera (Escola Jaume Balmes), Colla 

Sardanista Demà Jovencells, Ball de 
bastons (Escola Josep Arques), Ball 
de cintes (Escola Les Savines), Ball 
de cercolets (Escola Jaume Balmes), 
dansa l’Hereu Riera (Coral Infantil 
Nova Cervera) i Ball de pastorets 
(participants tallers Isagoge).
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 tras-
lladarà al Cinema Casal de Cervera.

RECORREGUT SEGUICI INFANTIL

Arribada: 
Plaça Major

Sortida: 
Pl. Sant Miquel

c. Major

plaça 
Santa Anna





Tot seguit / plaça Major
LLUÏMENTS 
dels grups participants

I seguidament, BALL PARLAT 
INFANTIL, a càrrec de la Colla 
Infantil dels Diables de Cervera 
Carranquers.

18 h / Envelat (plaça Pius XII)
CONCERT I BALL LLARG 
DE FESTA MAJOR amb 
L’ORQUESTRA COSTA BRAVA
La Cobla-Orquestra Costa Brava és 
una de les orquestres de més prestigi 
i renom del nostre país, ens oferiran 
un concert amb musicals, opera, 
revista i sobretot música de la nostra 
terra, a continuació ens faran un gran 
ball de fi de festa major.
Entrada gratuïta
Organitza: Paeria de Cervera

21 h / Ereta del campanar 
de l’esglèsia de Santa Maria 
TRABUCADES FINALS a càrrec 
dels Trabucaires de Cervera.



EXPOSICIONS
Col·lectiva ESSA-EFA, dedicada 
a la temàtica de ciència-ficció.
Inauguració: 2 de setembre. 
Fins al 30 de setembre
Lloc: La Cerverina d’Art
Horari: d’11 a 14 i de 18 a 21 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h.

100 ANYS DE FUTBOL A CERVERA. 
La història d’un club i de la seva ciutat. 
Lloc: Museu Comarcal de Cervera
Dies: del 21 de setembre al 
7 de gener de 2018. 
Horaris: divendres i dissabte de 11 a 14h 
i 18 a 20h. Diumenge i dilluns de 11 a 14h.

DIÀLEGS AMB LA CASA DURAN. 
ABSÈNCIES I PRESÈNCIES, de Joanpere 
Massana dins el projecte Diàlegs 
amb la Casa Duran. 
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere
Horaris: divendres i dissabte de 11 a 14h 
i 18 a 20h. Diumenge i dilluns de 11 a 14h.

Divendres 22: de 20 a 22 h
Dissabte 23: de 19 a 23 h
Diumenge 24: de 12 a 15 h / 
de 18 a 23 h
Dilluns 25: de 12 a 15 h / 
de 18 a 22 h
Lloc: Casal Parroquial
Organitza: Càritas 
Interparroquial de Cervera

L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
Exposició temporal formada per tres àmbits. 
Àmbit A. Coordinadora Salut mental Terres 
de Lleida: Creativitat i Salut Mental: 
Pintura, escultura, fotografia i poesia. 
Àmbit B. Ondara Sió: Performers 
escultural, fotografia, poesia i pintura. 
Àmbit C. Fundació Casa Dalmases: 
Xocolates literàries. 
Dies: del 18 al 28 de setembre de 2017. 
Horari: de 12 a 14 h i de 19 a 21 h 
Lloc: Casa Dalmases (c. Major, 87)
Organitza: Associació Salut 
Mental Ondara Sió 
Col·labora: Fundació Casa Dalmases 

LA CASA DE LA FESTA
Exposició temporal sobre els elements del 
Seguici Festiu i la Festa Major de Cervera
Espai: Església de Sant Joan
Dies: 16 al 22 de setembre de 2017
Horari obertura: els dies que 
s’hi realitzin els actes programats.

TÓMBOLA DE CÀRITAS atRaccions i 
firetes

Les atraccions i firetes s’ubicaran 
al centre històric de la ciutat.
Horari de funcionament: 
del divendres 22 a la tarda fins al 
dilluns 25 al vespre.



INFORMACIÓ:

· Enguany recuperem l’envelat de la Festa Major, que estarà ubicat a la 
plaça Pius XII. D’aquesta manera potenciem un espai central que oferirà 
concerts, balls i altres activitats festives.

· 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.

· Enguany, continuem tenint a la vostra disposició els domassos que s’han 
fet expressament per a la festa i que es vendran a la Paeria. 

· 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



entitats col.laboradores

Bombollers de Cervera, Trabucaires de Cervera, Agrupació Seny Major, 

Associació Salut Mental Ondara Sió, Associació Cultural la Famiglia, As-

sociació de Puntaires Coll de les Savines de Cervera, Centre Excursionista 

de la Segarra, Campaners de Cervera, Casal Cívic, Diables de Cervera Car- 

ranquers, Club Bitlles Cervera, Associació de familiars de Malalts d’Alzhei-

mer, Club Futbol Esportiu Cervera, Geganters de Cervera, Associació de 

Comerciants del carrer General Güell, Colla Sardanista Jovencells, Con-

sell 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, Casal de Cervera, Patronat 

de la Passió de Cervera, Fundació Casa Dalmases, Escola Mn. Josep Ar-

ques, Escola Jaume Balmes, Escola Les Savines, Coral Infantil Nova Cer-

vera, Club Kodokan, Ball de Gitanes, Associació Ball d’Espases de Cervera,  

Grepp Teatre, La Cerverina d’Art, Secció d’escacs del Casal de Cervera, 

Secció d’Escacs del Casal Cívic, Parròquia de Cervera.




