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2.624 personas han visitado el CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI durante el 
primer año de funcionamiento

El coste final de las obras de acondicionamiento de las piscinas municipales ha ascendido 
a cerca de 400.000 euros

Finalizadas las obras de las nuevas dependencias municipales por importe de 76.000 euros

A punto de concluir las obras de restauración del vertedero incontrolado de la partida de 
L’Àngel por importe de 91.000 euros

Siguen a buen ritmo las obras de acceso al castillo cuyo presupuesto asciende a 40.000 euros

Desplegada ya por el municipio y a pleno rendimiento la red de fibra óptica de alta velocidad 
instalada por las empresas Oigatel y Movistar
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EDITORIAL

Butlletí d’Informació Municipal de Cervera.       Número 24.  Any 2019.         EXEMPLAR GRATUÏT
Direcció i Redacció: Josep Joaquim Sorlí Moliner. Edició: Excm. AJUNTAMENT DE CERVERA DEL MAESTRE. 
C/Mártires,1. 12578 Cervera del Maestre (Castelló). 
Telèfon: 964-498001. Imprimeix: A. G. CASTELL IMPRESORES (Vinaròs)

Alcalde: 

Viernes, de 9, 00 h. a 14,00 h.

Secretario: 
3 días semanales. Martes y viernes, de 8,30 
a 14 horas, y miércoles, de 8,30 a 11 horas.
Administrativo: 
De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Trabajadora social: 
Lunes, de 11 a 14 horas.
Arquitecta municipal:
Viernes, de 12 a 14 horas.
Biblioteca municipal: 
Lunes y miércoles, de 17 a 20 horas.
Juzgado de Paz y Registro Civil: 
Jueves, de 9 a 13 horas.

HORARIO DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO

REGISTRE CIVIL DE CERVERA
Aquest apartat recull el moviment demogràfic de defuncions, naixements i 
matrimonis de veïns de Cervera que s’han assentat als diversos Registres Civils 
des juliol de 2018 a juliol de 2019 
Naixements: 

- Chloe Mata Lluch i Enok Mata Lluch, 1 de maig de 2019. Fills de Juan Mata 
Casero i Lara Lluch Jiménez.

Matrimonis:
- Enrique Justo Fonellosa amb Josefa Artiga Alcacer, 14 de juny de 2019.

Defuncions: (any de naixement)
- Francisca Ballester Vidal (any 1927). Registre Civil de Cervera.
- Genaro Ferrer Vidal (any 1930). Registre Civil de Cervera.
- Ramón Fuster Besalduch (any 1924). Registre Civil de Cervera.
- Sebastián Fuster García (any 1927). Registre Civil de Vinaròs.
- Ramón Artiga Viñes (any 1938). Registre Civil de Vinaròs.
- Lorenzo Ferreres Artiga (any 1929). Registre Civil de Castelló.
- Leonor Besalduch Alcácer (any 1921). Registre Civil de Torreblanca.
- Asunción Doménech Sorlí (any 1933). Registre Civil de Vinaròs.
- José Besalduch Doménech (any 1935). Registre Civil de Vinaròs.
- Teresa Vidal Arasa (any 1931). Registre Civil de Vinaròs.
- Tomás Vidal Salvador (any 1950). Registre Civil de Vinaròs.
- Rosa Vidal Sorlí (any 1935). Registre Civil de Montpellier.
- Vicenta Besalduch Adell (any1926). Registre Civil de Peníscola.
- Joaquín Pauls Vidal (any 1926). Registre Civil de Benicarló.
- José Segarra Balaguer (any 1934). Registre Civil de Vinaròs.
- Ana Ferrer Montaña (any 1965). Registre Civil de Castelló.
- Carmen Puchol Fuster (any 1939). Registre Civil de Benicarló.
- José Artiga Vidal (any 1929). Registre Civil de Benicarló.
- Vicente Viñes Sorlí (any 1932). Registre Civil de Vinaròs.

Estem a un número de 25 butlletins. Una fita important ja que diverses han sigut les publicacions 
que s’han fet al poble però cap ha arribat a durar tant en el temps. Al final no deixa de ser un 
resum de la majoria dels actes socials i obres que es fan al poble, una mena de recordatori del 
que ha passat i passa al nostre poble.
Entre ells l’acte de reconeixement que tindrà lloc en les properes Festes Majors i en la qual es 
retrà un homenatge a totes aquelles i aquells cerverins que han deixat o encara deixen part del 
seu temps en un benefici comunitari: ser regidor del poble.
Per a moltes persones ser “de l’ajuntament” és un paper que el refusen, bé per que creuen 
que no estan preparats o bé per que no volen implicar-se en política. Tots parlem del que es 
fa malament o que algunes coses es podrien fer d’una altra forma, però pocs s’arromanguen, 
entren a les llistes per formar part de l’ajuntament i defensen el que, per ells, és millor pel 
poble. Ser regidor d’un ajuntament, en definitiva, comporta dedicar temps a fer un servei 
comunitari que, ni lluny, estarà ni pagat ni molts cops reconegut per la majoria de la població.
La data de l’acte l’ha marcada el fet que durant aquest any 2019 es va celebrant arreu 
d’Espanya, el 40è aniversari dels ajuntaments democràtics o, millor dit, dels darrers ajuntament 
democràtics. Independentment de la ideologia sota la qual es van presentar a unes llistes, el 
que cal destacar és el temps que han dedicat en la millora del seu poble que, en definitiva, és o 
deuria ser una de les funcions principals dels regidors.
Voldria destacar breument, per sobre de tot, dos coses. La primera, el primer ajuntament 
post-franquista. En una època molt complicada van saber fer un poc més plàcida la transició 
d’una dictadura de més de quaranta anys cap a uns nous temps, una naixent democràcia. I, en 
segon lloc, a dos dones. A Alicia García Cardona, la primera regidora cerverina (de l’actual 
democràcia i de qualsevol altre període que en tinguem constància) l’any 1995, i a Carolina 
Salvador Moliner, la primera alcaldessa del poble, l’any 1999. A totes elles i ells moltes gràcies 
i que reben un merescut el reconeixement per part del poble al qual han servit.
Bon estiu i bones festes a totes i tots els lectors.
       Josep Joaquim Sorlí Moliner

Se recuerda que el Ayuntamiento 
dispone de bolsas higiénicas 
gratuitas. Por favor pasen a 

buscarlas.
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Aquelles monges, que vestien hàbit 
gris, amb gran toca alada blanca de 
fil, amb les puntes sortint cap enfora. 
D’ací recordo una monja, que li déien 
Sor Paz, i de pau en tenia ben poc. 
Era molt guerrera, i malcarada. Les 
xiquetes moltes vegades li teníem 
por, perquè castigava de genolls a 
terra, i braços en creu. I a voltes ens 
deixava sense dinar per castigar-nos. 
Més tard, vaig estudiar un temps al 
col·legi públic, però vaig ser-hi poc 
temps. Seguidament, vaig tornar amb 
les monges, però aquesta vegada al 
col·legi de les Teresines, de Rambla 
Catalunya/ Diagonal. D’ací recordo 
molt bon ambient, en especial la 
Madre Maria, era un cel de dona. I 
una excel·lent persona. Ho féia molt 
bé quan ensenyava, i tenia una gran 

1.- L’ENTREVISTA

 GREGÒRIA GANGA VIÑES

On has estudiat al poble? De quins 
mestres te’n recordes? Jo no he 
estudiat al poble, perquè no vivia 
ací. Jo vaig estudiar a Barcelona. 
(on vivia). El que passa es que quan 
acabàvem el curs a Barcelona, els 
pares ens portaven a Cervera, els 
tres mesos d’estiu, i quan arribàvem 
al poble, ací encara féien escola, i la 
mare ens hi duia. Recordo que abans 
d’entrar a classe, tots els xiquets i 
xiquetes en fila ens féien cantar el 
“cara el sol” amb el braç enlairat. 
Això m’impressionava molt. També 
recordo el got de llet que ens donaven 
quan sortíem al pati. Recordo una 
mestra donya Rosario, que estava 
casada amb el metge del poble, que li 
deien don José. Què, per cert , ell em 
posava una injecció cada dia, perquè 
jo no volia menjar. Recordo que tots 
dos eren d’un caire afable. I ella 
molt afectuosa. Però el que recordo 
més, en les classes de repàs que em 
donava el senyor Amadeo, (el pare de 
Celin). D’aquell home mai no m’he 
oblidat. M’ensenyava de tot. Però 
recordo, molt especialment, les tardes 
de lectura. A mi m’agradava molt de 
llegir, i de fet encara m’agrada.

I fora del poble, has estudiat? On? 
Què? Recordes algún professor en 
especial? Per què? Quines eren les 
assignatures preferides i les que 
menys? He fet tots els meus 
estudis a Barcelona. Vaig estudiar 
al col·legi de Sant Vicenç de Paül, 
al carrer Carolines, 16 de Gràcia. 

paciència. D’ella guardo encara un 
llibre.
Les assignatures què més m’agradaven 
eren les de lletres. Les que menys les 
de ciències.

Has estudiat alguna carrera? Qui-
na? On? Recordes algun professor 
en especial? Per què? Quines eren 
les assignatures preferides i les que 
menys? Vaig estudiar Geografia i 
Història, a la Universitat de Barcelona, 
i més tard a Tarragona. Recordo espe-
cialment a la doctora Ferrer per la seva 
passió en les assignatures que impartia 
de Catalunya. Una de les meves pre-
ferides. La què menys l’Antropologia. 
Per cert, en diferència d’edat, a la uni-
versitat de Barcelona, vaig coincidir 
en Adolf, l’actual alcalde de Cervera, i 
amb Teresa Garcia. Després vaig estu-
diar diferents assignatures de Filologia 
Catalana. I des de fa 28 anys, estudio 
poesia, i Investigació Poètica catalana 
a Barcelona.

Què recordes del poble de la 
teva infantesa? Recordo que cada 
tarda, quan arribaven els homes de 
defora, amb el carros i els matxos, jo 
m’abocava a la finestra de la meua 
habitació. I quan veia passar per la 
carretera el carro i el matxo del meu 
avi, corria carretera avall per trobar-
lo i pujar al carro fins a casa. Era un 
deler, per mi es, inesborrable. També 
recordo el tio Travé quan arribava 
amb les cabres, de pasturar i la mare 
em donava la lletera, perquè anés 

La primera vegada que recordo haver vist el nom de Gòria associat al poble va ser als anys noranta, signant 
poemes al llibre de festes. Després em va venir associar a Gòria amb la seua mare, amb la tia Rosita, amb la qual vaig 
passar algunes tardes conversant de coses del poble, com havia fet amb molta més gent vella del poble (i el que vaig 
aprendre!!!). Les voltes que més he parlat amb Gòria va ser amb motiu d’organitzar diverses exposicions en les quals 
va participar al poble, ara farà uns quinze anys, la qual, tot desinteressadament, va voler compartir amb les cerverines 
i els cerverins les diverses facetes culturals que li encanten, apart de la poesia.

A l’igual que passa amb d’altres cerverins que per motius laborals o familiars han tingut que marxar del poble igual 
ha passat a la família Ganga-Viñes. Tot i que el pare no era del poble, les vegades que han vingut, venen i continuaran 
venint al poble… Gòria va nàixer al poble, al carrer Nou, 29, el dia 13 d’agost de 1949. Filla de Alfonso Ganga de 
Haro, de València, i de Rosa Viñes Sorlí, “la mestrica”. El seu pare treballava a Letona i la seva mare cosia a casa, 
per ajudar a l’economia familiar. Són ella i tres germanes més: Rosita, Amàlia i Carme. Per motius familiars i laborals 
Gòria ha viscut gran part de la seua vida, primer, a Barcelona i, després, a Tarragona, descomptant l’abundant temps 
que passen al poble, malgrat que no és tot el que voldrien…

Gòria i Eduard al Ball típic de Cervera.
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a les capelletes, i portés la llet cap a 
casa. M’agradava molt vore monyir 
les cabres. De fet sempre ha estat la 
llet que més m’agradat. Imagina si 
m’ha marcat Cervera! També recordo, 
quan remenava els llibres del meu 
avi, aquella olor de llibre vell, on jo 
descubria tot un món què desconeixia. 
També conservo el record, dels dies 
quan veníem a Cervera. Atès que 
nosaltres veníem de Barcelona on 
vivíem. El viatge era en tren fins a 
Benicarló, i d’allí agafàvem l’auto 
de línea fins a Cervera. Mentre el 
cotxe pujava, el cor em batagava molt 
fort: era l’emoció de vore aparèixer 
Cervera. Arribàvem al Bar Rogelio 
on la gent del poble esperaven als 
seus familiars, i entre ells hi veia els 
meus avis, Joaquin i Roseta. L’avi 
sempre plorava, quan arribàvem i 
quan marxàvem. Duia un mocador a quadrets blaus a les 
mans per eixugar-se els ulls; després el desava dins de 
la faixa negra que duia. En arribar, abraçades, petons, i 
molta, molta emoció… Eren moments que tinc gravats a 
dins la meva ment. Després anàvem a fer la visita a tota 
la família, els quals oferien un rotllet i un gotet d’aigua, 
que ens el servíen en una pitxereta pintada de flors. De fet 
jo en tinc una que la guardo per record. Veníem a passar 
l’estiu, 3 mesos. Després, també Nadals, La Pasqua… I 
sempre que podíem... La meva infantesa va ser molt bonica 
i plena d’uns moments que avui encara tinc molt vius. Aquí 
trobàvem amics que ens feien l’estada molt agradable, i 
plena d’aventures; quan marxàvem, era un dia trist. Després 
ens escrivíem cartes i postals, que encara conservo.
Quan arribaven les festes, eren uns dies de retrobada 
de tots els cerverins, d’aquí i de fora, i era tot alegria. 
Els carrers eren plens de gent i bullícia. Hi havia molta 
germanor amb tothom. A les tardes formant rogles al 
carrer moltes dones hi feien ganxet, mentre esperaven els 
homes què havien d’arribar del camp. I a la nit tots a la 
fresca a fer el rogle del descans. Allí es comentava els fets 
del dia. Els xiquets jugavem. Potser escoltant el que deien 
els grans. Recordo, a la tia Penxina, i el tio José, Sopa, 
Vicentica la Flara, Flesinda, Elisa, Atanasio, Juanito el de 
Cota, Viola i la Pataca, i més tard els de Boses, i el Sano 
etc…, i evidenment, natros, els Mestricos i més tard, els 
Ganga. Segurament em deixaré molta gent…Ho sento, i 
en demano disculpes.

Qui són els teus amics de la infància? Atès que quan més hi 
veníem era a l’estiu, hi havia una barreja de amics del poble 
i foranis. I com natros érem quatre germanes de vegades ens 
reuníem en diferents colles. La meva colla era formada per: 
Carmelo Fuster, José Icierte, Joaquina Salvador, Mari Carmen 
Ramos, Joaquin Adell, José Pastor, Plàcido Mari, Manolita 
i Paquita Sorli, Antonio Viñes, Rogelia Alcazer, Manolita 
Moliner, Vicens Querol, Vicentica la Rulla, Vicentica la 

Queroleta, Joaquin Miñana, José 
Ramón Salvador, Fernando Sorli, 
Pedro Viñes Sorli, Joaquina Ramos, 
Vicentico, Manolo (cago o no cago), 
Ma. Carmen Ballester, Ma Tere i 
Angelines les del boticari , José Ma. 
Melis, Juliàn, Enrique, i Javier Mora, 
Miguel Ballester. I de més grans, 
Càndida Cervera, Vicens Cervera, 
Manuel Beltrán, Tònica Ramos, etc…
etc… I també una benicarlanda, que és 
cerverina, i què som amigues des de 
petites, Mary Geyra. I no voldria oblidar 
els traspassats: Teresita Salvador, 
molt amiga meua, Jean Agramunt, 
Sebastià Monzó, Alberto Sorlí (cosi 
de Fernando), Sebastià Mari, i Tomàs 
Vidal. I tants i tants, que ara potser no 
recordo...
De petits, al poble, a que recordes 
que jugàveu? Jugàvem a moltes 

coses, gairebé totes o moltes d’elles ja no es juguen. Per 
exemple, a amagar conillets, a la xarranca, a la corda, a 
nines, al joc de la loteria, a pares i mares, a mi em tocava, 
quasi sempre amb José Ramón Salvador, a anar a berenar 
als Pous, i a la Cova Fonda; a les Eres, també moltes 
vegades, al Colomer, i pujàvem i baixàvem pel dret. 
Animalades de criatures... També a fer pastetes de fang, 
sobretot quan acabava de ploure. Per cert, feia una olor 
la terra mullada, que m’agradava molt, a Cervera, quan 
plovia, ho feia amb ganes.

Ja centrant-nos un poc més amb tu, després de veure 
què has estudiat, a què t’has dedicat professionalment? 
Al món de la ràdio i la publicitat. D’entrada vaig treballar 
a l’Administració Pública, concretament, a la Fedataria 
Pública del Govern Civil. Després, he treballat a les 
emissores de ràdio del periodista i locutor Luis del Olmo, 
durant 25 anys. A Onda Rambla, Punto Ràdio i Onda 
Cero. Actualment no treballo, perquè m’he jubilat. El meu 
treball consistia a dirigir el departament de publicitat, i 
dur les relacions públiques de Tarragona del departament 
d’events. Com el famòs Botillo, que es feia cada any a 
Barcelona al Palau de Congressos, amb la assistència 
de 1.800 persones de tots els camps. Eren els premis 
Protagonistes de l’any, al millor empresari, polític, 
literatura, cine, música, esport, labor humanitària, etc…
etc… Un treball complicat, però molt emocionant. També, 
programes especials en directe, campionats de Golf, Ral·li 
de cotxes antics, etc…etc… Era molt estressant, però 
apassionant. I sobretot molt interessant la gran quantitat 
de persones de totes les àrees, què vaig arribar a conéixer 
durant aquest anys de treball. Durant un temps vaig fer 
programes en directe per la ràdio. El programa es deia: 
“Salsa Picant”, comentàvem les notícies actuals molt 
irònicament. Vàrem tenir molta audiència. De fet, aquí a 
Cervera, s’escoltava el programa, i de vegades intervenien 
oïdors trucant per telèfon. Dues de les que varen trucar 

Participant a les Jornades Medievals.
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van ser: Mercedes Moliner, (la Monja), i Rosita, de Felipe 
el Cansaladero. El programa era molt divertit. Cal dir, que 
el meu treball a la ràdio ha estat una de les millors etapes 
de la meva vida. Sobretot, la més enriquidora.

On vius actualment? Quin és el teu estat civil? Tens 
Fills? Des de fa molts anys visc a Tarragona, encara que 
passem molt temps al poble. Estic casada des de fa 43 
anys amb un barceloní que es diu Eduard. I que estima 
Cervera com si fos d’aquí. Tinc dos fills: un noi que es diu 
Marc, i una noia que es diu Ariadna.

Centrant-nos en una de les teues passions, la literatura, 
quins gèneres treballes? Primordialment la literatura ca-
talana i, sobretot, la poesia. És evident que el que més em 
va emocionar va ser el primer premi guanyat a Barcelona. 
Recordo que vaig plorar. Després els més emocionants han 
estat els Jocs Florals, que vaig guanyar últimament. La Flor 
Natural, als Jocs Florals de la Tardor 
de l’Ajuntament de Barcelona. Aquell 
dia estava molt emocionada. I va ser 
un dia molt feliç. Un altre fou el pre-
mi d’honor a la Justa poètica “Borrell 
II” del Capítol Nobiliari dels Homes 
del Paratge del principat de Catalun-
ya. Uns altres, els premis de Mossèn 
Cinto Verdaguer a Tarragona. I altres 
premis en diferents ciutats de Cata-
lunya. També vaig aconseguir el títol 
que em varen atorgar, a l’Ajuntament 
d’Almoster, el mestratge com a poe-
ta. Amb el títol de Mestre en Gai Sa-
ber. de les lletres catalanes, del Jocs 
Florals d’Almoster. Un altre, als Jocs 
Florals de la Tardor a Barcelona. 
Vaig guanyar l’Englantina, la Viola i 
la Flor Natural. I amb varen otorgar, 
a l’Ajuntament de Barcelona, el títol 
de Mestre en Gai.
Saber de les lletres catalanes. Per 
segona vegada, he aconseguit el 
Mestratge. Aquest va ser molt emocionant! Des de fa molts 
anys pertanyo, al Grup literari Poesia Viva de Barcelona, 
i, concretament, al seu Seminari d’Investigació Poètica i 
Filosòfica dirigit pel poeta, escriptor i filòsof Josep Colet 
i Giralt.

Quin estil es el que t’agrada més? I el que menys? 
L’estil que m’agrada més és la poesia estructurada. Des 
de fa més de 28 anys que l’estudio. M’agrada vestir cada 
poema i vestir-lo diferent. Sóc una amant dels Sonets, 
també dels Haikus, i Tanques. (estructures japoneses), 
que són els poemes més petits que conec, amb 17 o 31 
síl·labes. Has de premer força la pensa per fer un poema 
amb tan poques síl·labes. I això m’agrada. Cal una técnica 
molt acurada. De fet m’han publicat 3 llibres de Haikus i 
Tankas, també tinc altres llibres pel camí. I amb els sonets 
és el mateix, parlem de 14 versos, evidentment rimats i 

mesurats: per mi el poema per excel·lència. També he 
publicat un llibre de sonets, es titula, Pas a Pas, de la 
Setmana Santa de Tarragona. Inclou també 26 sonets, tots 
diferents. Després tinc llibres d’altres estructures, però 
també treballo amb versos lliures, i versos blancs. Aquests 
potser avui siguin els poemes que més s’escriuen, perquè 
a la poesia estructurada li cal molt d’estudi.

Quants premis literaris acumules? Ens els pots 
enumerar uns quants? No ho sé del cert, però crec que, 
aproximadament, uns 50. He rebut premis primordialment, 
a Barcelona i Tarragona. A Barcelona els premis de Poesia 
Viva- l’Hospitalet- Capitol Nobiliari dels Homes del 
Paratge de Catalunya- Camp d’en Grassot- Lliça de Vall- El 
Raval- La Sedeta- Igualada- Ciutat Vella- i l’Ajuntament de 
Barcelona. I a Tarragona, els premis a La Canonja- Ateneu- 
La Vaqueria- Viladecans- Almoster, Salou,..., en poden ser 
uns exemples.

És evident què ara la ciutadania té 
moltes més possibilitats de cultura. 
Hi ha molts mitjans d’informació, 
i poden estar al dia de tot. Però si 
aprofundim en matèria de cultura, 
bàsicament cal dir, que s’ha per-
dut aquell nivell d’anys enrere, on 
la recerca del saber era prioritària. 
Tots recordem el segle passat, on 
les tertúlies literàries, pictòriques i 
musicals, polítiques, ..., eren font de 
saviesa. Em pregunto, com potser, 
això? Quan els mitjans eren més 
primitius, la ment humana era més 
espavilada? La societat buscava sa-
ber pel gust de saber, i ens passàvem 
llibres i més llibres. Era tot un des-
cobriment vital. Penso que avui el 
món, d’alguna manera, ens duu a un 
abisme sense fre, on veritablement 
importen poques coses. I on potser 

el saber cultural no sigui tan relle-
vant. L’excés d’informació paralitza 

la nostra ment en les coses més bàsiques i importants, i 
les aboca a una roda imparable, què no vol dir saber molt 
més. Avui fins i tot els llibres desapareixen del paper, i 
s’ubiquen al llibre electrònic. Tot va massa depressa, i el 
temps passa volant com la nostra pròpia vida, sense tenir 
un temps per a gaudir de la cultura.

Culturalment parlant, veus que ha evolucionat el poble 
de Cervera? Per què? Ha evolucionat molt, per què 
després de les penúries de temps passats, tant els pares, 
que varen emigrar, com els què varen quedar-se aquí, van 
fer molts sacrificis perquè els seus fills arribessin a les 
universitats. I això evidentment, ha donat un altre nivell 
a tota la població. Per aquesta raó, ara, ja no hi ha cap 
diferència entre un jove del poble, i un altre de la ciutat. 
Tots aquells joves que volen avançar amb els seus estudis 
tenen moltes més possibilitats de créixer culturalment. I 

Gòria amb els seus pares, Rosa i Alfonso.
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això, si més no, beneficia la evolució 
cultural del nostre poble.

Què li demanaries a l’Ajuntament 
en tema cultural? En primer lloc què 
conegui el teixit cultural del poble i 
subvencioni o faci suport a les entitats 
culturals de Cervera. I a totes les 
activitats que s’organitzen al llar de les 
festes de l’any, encara què avui per avui, 
el nostre Ajuntament ho fa. I també que 
amplii la nostra biblioteca, per fer-ne 
una d’important, amb llibres de tots el 
temes, de tot el món, i, sobretot, amb 
llibres de la nostra llengua i cultura, on 
llegir, consultar i opinar. Una biblioteca 
on el moviment cultural fora el dia a dia. 
Malgrat què d’entrada potser hi hagi 
poca gent, però cal tenir present, què la 
cultura comença per un mateix. Tot i que 
avui a les xarxes socials pots trobar tota 
la informació, però no parlo d’això, parlo 
que una biblioteca crea tot un bon ambient, on la lectura 
les tertúlies, les trobades, les converses i l’estudi obren la 
ment a tota mena de coneixements. I on els estudiants, els 
joves, els petits, i també els grans, poguessin intercanviar 
tota mena de reflexions.

Si et nomenessin ministra de Cultura, què milloraries? 
Per què? Milloraria, el tipus d’ensenyament, amb una 
educació més lliure, més personalitzada, on els infants 
perfilessin les seves habilitats. Cercaria una educació amb 
forma de regeneració constant. Crec què l’educació tradi-
cional, en part, està desfaçada. 
Prioritzaria el desenvolupa-
ment de l’intel·lecte. Pensar, 
madurar, raonar, i utilitzar la 
variant artística; molta més 
participació en el col·lectiu 
i, sobretot, la creativitat tan 
necessària en el món en què 
vivim. Respectaria el ritme 
col·lectiu dels estudiants, i 
també, la implicació de la fa-
mília. Atès que el pensament 
de les persones es una màquina 
imparable, intentaria un estudi 
més progressiu, i no tan aferrat 
a un sistema que ens produeix 
tants fracassos escolars. En de-
finitiva avançaria cap un estudi 
més pràctic, més lliure, insis-
teixo, més creatiu, perquè cada 
estudiant desenvolupi el seu 
pensament. I, alhora els faci 
més feliços. Cal pensar que 
després serà la professió de la 
seva vida, i malauradament, 

hi ha moltes persones abocades a un 
treball, que no els agrada. No tothom 
pot o vol ser Enginyer, metge o advo-
cat. Potser què, això, no els agradi…
I volen ser modistos, dissenyadors o 
treballar en el Medi Ambient, etc…, 
o en mil altres activitats que el pro-
grès de la societat anirà desenvolu-
pant. Caldrà afavorir en la ment dels 
nous estudiants una gran flexibilitat 
perquè puguin adaptar-se a les noves 
tecnologies que el futur ens va pre-
parant. Cal restar oberts a nous sis-
temes, els quals s’hauran de dedicar 
en el demà.

Des de quan et ve la teua vocació 
per la literatura? Et va influenciar 
algú? En cas afirmatiu, ens pots ex-
plicar? La vocació literària i la músi-
ca em venen de molt menuda. Segu-
rament de la mà del meu pare. Ell era 

poeta, encara que mai no va editar. Cada vespre quan aca-
bàvem de sopar i tots marxaven a dormir, ell i jo ens que-
dàvem a parlar de poesia, de música i de l’univers! Eren 
els temes que més li agradaven. I, evidentment, això em va 
marcar molt. Llegíem i escrivíem versets. Els diumenges 
al matí, el pare sempre ens comprava, a les meves germa-
nes i a mi, “tebeos” i llibres, els quals llegíem el diumenge 
a la tarda. Jo sempre buscava el verset que duia el “tebeo”, 
m’agradava molt de llegir-lo. Parlàvem d’òpera; ens agra-
dava molt escoltar-ne. Ell com bon valencià era un gran 
amant de la música. Algunes vegades quan anava amb ell 

pel carrer, tots dos musicàvem 
l’ària de la Flauta Màgica de 
Mozard. Recordo què molts diu-
menges a la tarda, anàvem tota 
la família al teatre, per escoltar 
sarsuela i operetes, al barri de 
Gràcia de Barcelona. Concreta-
ment, a l’Associació de Teixi-
dors a Mà, d’on érem socis. Així 
què, com pots veure, la branca 
artística em ve del meu pare. 
Ell de ben menut havia estudiat 
en un bon col·legi de València. 
I ens transmitia tot allò què ell 
sabia. El què més em copsava, 
era com en un poema tan petit, 
s’hi podia dir tantes coses. I, 
a partir d’aquestes lectures es 
quan va començar a interessar-
me la poesia. Avui el meu camí 
literari ja té 10 llibres editats, i 
d’altres en col·lectiu. Un dels 
últims el vaig presentar a Barce-
lona, “Realitat de les Realitats” 
un llibre de Filosofia Globalista, 

Gòria i Eduard de jovens.

Amb la seua colla de Cervera.
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acompanyat de diversos poe-
mes. Aquests tema que va ini-
ciar el gran filòsof Lluís- Maria 
Xirinacs, i que després de mort, 
n’ha seguit la trajectòria, el poe-
ta i pensador català, Josep Colet 
i Giralt, el meu pare literari. Els 
meus llibres són: Ressons del 
meu paisatge; L’ull de la posta; 
Violència; Doll de foc; Versos 
polièdrics; Íntima paradoxa; Pas 
a pas; La llum blaveja; Realitats 
de la Realitat, i l’últim presentat 
fa pocs dies, Cuc de Seda. També 
n’he publicat en col·lectiu, amb 
d’altra gent, com per exemple: 
Tretze veus experimental; Lle-
tres de foc; Desena singladura; 
Florilegi; Sere i marinada; Cites 
poètiques; Perla de nadal, per 
posar-ne uns exemples. Final-
ment, voldria destacar la meua 
participació en molts Opuscles 
de la Setmana Santa tarrago-
nina, i també al llibre de festes 
de Cervera. Tot i que la poesia, 
com podem suposar et treu molt 
de temps, tens altres aficions a 
part de la literària? Apart de 
la literària, m’agrada molt 
escriure, llegir, pintar, i es-
coltar música, especialment 
la clàssica. Fer senderisme, 
anar al camp o a la platja i 
jugar a golf. També canto 
en una coral, concretament 
a la Schola Cantorum dels 
amics de la Catedral de 
Tarragona. I ara, molt par-
ticularment, m’agrada de 
jugar, parlar i divertir-me 
amb els meus néts. Ells 
m’omplen d’il·lusió i em 
fan fruïr d’una vida curulla 
d’emoció.

Per acabar, voldria que 
ens recordares la teua 
presència en associacions 
i/o activitats culturals al 
poble. Has creat o ajudat 
a crear associacions, has 
participat en altres. Ens 
podries recordar quines? 
De quina guardes millor 
record? Creus que la 
gent deuria involucrar-
se, culturalment, més en 

les activitats que es fan al 
poble? El que veritablement 
vàrem crear el meu home 
i jo, junt amb Rogelia, 
Carolina i Eduardo, va ser 
L’ASSOCIACIÓ MEDIEVAL 
DE CERVERA DEL 
MAESTRE. L’any 2003, una 
associació que va tenir el 
goig de treballar amb una 
junta de luxe: Mati, Manolo, 
Mercedes, Vicens, Antonio, 
Manolo, Manolita, Conxita, 
etc…etc… I amb la gran col.
laboració de l’Ajuntament 
de Cervera. I tota la gent del 
poble. I a tots aquells que 
varen fer les Capitulacions, 
dirigides pel nostre alcalde 
Adolf. I també les banderes 
guiades per Moises, les 
desfilades, paradetes, 
actuacions, cançons, etc…
etc… Varen ser uns anys 
que ni el poble ni jo mai no 
oblidarem. Cervera durant 
tres dies a l’any canviava 
de fesomia, i adquiría una 

entitat històrica mai no 
vista. Crec i penso, que 
s’hauria de recuperar pel 
gran ressó que va tenir. 
Cervera va arribar al cim 
de la província. Ara es fa 
la concentració dels Dracs, 
que també són medievals. 
Però junts hauríem 
d’apostar per fer-la, encara 
molt més gran. Cervera 
s’ho mereix! 

Bé, agraïm, el temps que 
ens has dedicat i esperem 
que, amb aquestes línies, 
la gent que encara no et 
coneixia o no coneixia gran 
part de les teves facetes, 
especialment culturals, en 
puga saber un poc més de 
tu. Gràcies per participar i 
esperem segueixes guanyat 
més premis, te’ls mereixes 
segur per l’esforç i temps 
dedicat.

   
Josep Joaquim Sorlí Moliner

Amb Luis del Olmo, a Onda Rambla de Barcelona-
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2.- PLENS MUNICIPALS
PERÍODE AGOST DE 2018 JULIOL DE 2019

(pueden consultarse las actas íntegras en la Página web del Ayuntamiento www.cerveradelmaestre.es).

Pleno ordinario del día 27 de agosto de 2018.

Se aprueban por unanimidad:
- Expediente de modificación de crédito por importe de 
122.306 euros para suplementar otras partidas: Plan Pro-
vincial 2018, Auditoría medioambiental y Acondiciona-
miento Bajos del Ayuntamiento.
- Cuenta General del Presupuesto de 2017 y dación de 
cuenta de las líneas fundamentales del Presupuesto de 
2019 por importe de 980.000 euros. 
- Informes de Alcaldía: tramitación com-
pra del calefactor para Pabellón munici-
pal, confección del proyecto técnico por 
parte del Ayuntamiento para pavimen-
tación de caminos rurales a cargo de la 
Consellleria d’Agricultura, adecuación-
restauración del antiguo vertedero de 
inertes en partida de L’Àngel, contrata-
ción de empresa externa para gestionar 
el comedor escolar y retirada de vehícu-
los de vía pública.

Pleno extraordinario del día 4 de octubre de 2018.

Se aprueban por unanimidad:
- Señalamiento de las dos fiestas locales en el calendario 
laboral (21 de enero, Sant Sebastià, y 3 de junio, Font de 
la Salut).
- Modificación de Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
de Cementerio municipal.

Pleno ordinario del día 20 de noviembre de 2018.

Se aprueba por unanimidad:
- Adhesión al IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana.
- Aprobación propuesta de nombramiento de Juez de Paz 
titular y substituto en la persona de Vicente Cervera y 
Remigio Vidal.
- Expediente de modificación de crédito por importe de 45.013 
y 104.765 euros con cargo, respectivamente, a remanentes de 
Tesorería y Mayores Ingresos y Bajas de Gastos.
- Propuesta de Alcaldía sobre comunicación al Senado 
de España relativo a actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento relativas a la Cruz de los Caídos del municipio. 
- Informes de Alcaldía: instalación de calefactor en 
Pabellón municipal, concesión de ayuda por importe de 
5.000 euros de la Diputación de Castellón para caminos 
rurales afectados por las lluvias torrenciales e invitación 
a empresa constructora local para ejecución de obra de 
accesos al castillo con cargo a la Generalitat Valenciana.

Pleno ordinario del día 30 de enero de 2019.

Se aprueba por unanimidad:
- Prórroga del contrato con la empresa FACSA para 
prestación de servicio de abastecimiento de agua potable 
hasta diciembre de 2019.
- Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 por importe 
de 1.010.000 euros (abstención de los dos concejales del P.P.).
- Créditos correspondientes al ejercicio de 2018 (facturas de 

2018 presentadas por los proveedores 
en 2019).
- Solicitud de inclusión en el Plan 
Provincial de Obras de la Diputación 
para el ejercicio 2019 de la obra 
Remodelación de la Plaça Fàbriques 
(63.630 euros) y suministro energía 
eléctrica (27.270 euros).
- Solicitud a la Conselleria de Educación 
aula infantil para alumnos de 2 años.
- Moción favorable en apoyo al Bous 
de carrer y a la asociación de Penyes 

de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana.
- Informes de Alcaldía: ejecución de apertura de nueva calle 
en la zona perimetral de la Iglesia, contratación de nueva 
arquitecta municipal, finalización obras de adecuación 
para nuevas dependencias municipales, finalización de 
actuación en la Cruz de los Caídos de acuerdo con informe 
de la Generalitat Valenciana, contratación por parte de la 
Generalitat a la empresa local Juan Compte para ejecución 
accesos al castillo y solicitud subvención a la Agencia 
Valenciana Turismo para costear Trobada de Dracs y 
plantilla Molí de l’Oli.
- Ruegos del Partido Popular relativos al comienzo obras 
de pavimentación de caminos rurales, reordenación del 
tráfico en área urbana y Plan de Igualdad.

Pleno extraordinario del 2 de abril de 2019.

Sorteo de mesas electorales para las elecciones generales 
y autonómicas del 28 de abril.

Pleno extraordinario del 29 de abril de 2019.

Sorteo de mesas electorales para las elecciones locales y 
europeas del 26 de mayo.

Pleno extraordinario del 15 de junio de 2019.

Constitución del nuevo Ayuntamiento surgido de las 
elecciones locales del pasado 26 de mayo. Proclamación 
de concejales: Adolf Sanmartín, Antoni Sorlí, María 
Teresa Vidal, José Vicente Gascó, Iris Salvador, Andrés 
Redó y Custodio Vidal. Posterior elección de alcalde en 
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la persona de Adolf Sanmartín Besalduch (P.S.O.E.), que 
obtiene 5 votos, frente a los 2 de Andrés Redó Viñes (P.P.). 
En consecuencia, es proclamado Alcalde-Presidente del 
municipio y procede a la promesa de cumplir el cargo con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado.

Pleno ordinario del 27 de junio de 2019.

Se aprueba por unanimidad:
- Periodicidad de las sesiones del Pleno: primer jueves de 
cada trimestre.
- Creación Comisión Especial de Cuentas formada por 
Adolf Sanmartín (Presidente), Iris Salvador y Andrés Redó.
- Representantes del Ayuntamiento en organismos oficiales: 
Iris Salvador (Consejo Escolar), Adolf Sanmartín (Consorcio 

Provincial Bomberos, Plan Zonal y Mancomunitat Taula del 
Sènia), Antoni Sorlí (Ruralter-Leader Zona 1 y Patronato 
Molí Oli), María Teresa Vidal (Fundación CAYAC) y José 
V. Gascó (Mancomunitat Castelló Nord).
- Régimen de retribuciones: alcalde-presidente 200 euros/
sesión y concejales 50 euros sesión. Se establece dedicación 
parcial a favor de José V. Gascó por importe de 3.300 euros 
anuales.
- Delegaciones que realiza el Alcalde. Se nombran tenientes 
de Alcalde a Antoni Sorlí y María Teresa Vidal. Concejal de 
Fiestas, Turismo, Cultura, Participación Ciudadana y Redes 
Sociales a Antoni Sorlí. Concejal de Servicios Sociales, 
Sanidad y Salud Pública a María Teresa Vidal. Concejal de 
Obras, Servicios, Agricultura y Caminos rurales a José V. 
Gascó. Concejal de Hacienda, Economía y Educación a Iris 
Salvador.

3.- NOTÍCIES OFICIALS

FINALIZADA LA SEGUNDA Y ÚLTIMA FASE DE ADECUACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 
EL COSTE FINAL DE TODAS LAS OBRAS HA ASCENDIDO A CERCA DE 400.000 EUROS

El pasado día 22 de junio, víspera de Sant Joan, tuvo lugar 
la apertura de las piscinas municipales, pudiéndose disfrutar 
ya de la totalidad del conjunto una vez completadas las obras 
de adecuación, las cuales has sido ejecutadas en dos fases:
- durante la primera (enero-junio de 2018) se ha reducido 

y adaptado el vaso de la an-
tigua piscina, se ha construi-
do un vaso de compensación 
(cisterna paralela a la pis-
cina), se han adquirido dos 
bombas de impulsión e ins-
talado una nueva red de de-
puración y distribución eléc-
trica. Fueron inaugurados los 
trabajos en junio de 2018 por 
parte del Presidente de la Diputación de Castelló.
-en la segunda (enero-junio de 2019) se han renovado por completo los vestuarios (incluidas 
zonas de duchas e inodoros), se ha ejecutado un nuevo bar y se han acondicionado los 
espacios ajardinados.Nuevos vestuarios.

Cambo de ubicación de la zona de bar. Las nuevas y espaciosas dependencias dedicadas a bar.
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EL PRÓXIMO 3 DE AGOSTO, A CARGO DE LAS REINAS DE FIESTAS, SE INAUGURARÁN LAS NUEVAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

El importe total de las obras ha ascendido a 75.986 euros, 
siendo el objeto de las mismas la adecuación de la planta 
baja del edificio municipal (destinado antes Correos) en 
oficinas municipales accesibles a los vecinos. Ha consistido 
la intervención en el derribo de los antiguos tabiques de 
distribución, substitución de la carpintería interior, apertura 
de zanjas para la colocación de nuevas instalaciones de 
saneamiento, ejecución de nueva red de electricidad, 
climatización y fontanería, nueva carpintería exterior de 
PVC de tres cámaras, colocación de rejas, nueva distribución 
interior para las oficinas del ayuntamiento y renovación de 
revestimientos interiores (enlucidos, pavimentos, alicatados, 
falsos techos y carpintería interior).

APERTURA DE NUEVA CALLE PARA COMUNICAR LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA CON LA DE 
LES PARRES

Ejecutada la obra a cargo de la brigada de Prevención de Riesgos subvencionada por la Generalitat Valenciana (4 
vecinos contratados por el Ayuntamiento durante 6 meses). Han consistido los trabajos en la demolición de muros, 
desbroce de vegetación, nivelación de terrenos, pavimentación con losa de piedra y colocación de luminarias.

Nuevas y luminosas oficinas municipales… 
y, sobre todo, accesibles.

ANTES. Un espacio degradado lleno de maleza y escombros. 
DESPUÉS. Un nuevo vial que circunvala la Iglesia parroquial y evita las filtraciones provocadas por la lluvia.

Hallazgo en una de las fachadas de un 
antiguo reloj de sol datado en diciembre 

de 1864.
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LA CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES CONFECCIONA UNA ZONA DE RECREO Y MIRADOR EN 
UNO DELOS LATERALES DE LA CV-135

A petición del Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, a través de la citada Consellería, ha seleccionado un espacio 
junto a la carretera para aparcamiento de vehículos y mirador desde donde los visitantes puedan visualizar y fotografiar 
diversas panorámicas del municipio. Al efecto se ha construido una escollera con grandes bloques de piedra para salvar 
el desnivel, su relleno posterior con gravas y colocación de bancos y mesas. También se ha confeccionado un pequeño 
paseo para viandantes y zona de aparcamientos en el Ecoparque colindante.

EL DESPLIEGUE DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA DE ALTA VELOCIDAD ES YA UNA REALIDAD EN EL 
MUNICIPIO, PUDIÉNDOSE OPTAR POR LAS COMPAÑÍAS OIGATEL O MOVISTAR

La red de fibra óptica de alta velocidad es ya una realidad en todo el casco urbano. 
Además, se dará acceso a internet, vía radioenlace, a las viviendas diseminadas 
ubicadas en el término municipal y servicio gratuito en las dependencias municipales 
(Ayuntamiento, Ambulatorio, Colegio público, Hogar del Jubilado y Biblioteca 
municipal). Aquellos vecinos interesados pueden contratar con cualquiera de las 
compañías suministradoras tras el pago de la correspondiente cuota mensual y 
de acuerdo con los megas contratados. En el caso de OIGATEL deben dirigirse 
las peticiones a los teléfonos 615-044044 y 964-044044 o a la página web www.
oigatel.com. 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Para el actual ejercicio de 2019 se han aprobado las siguientes actuaciones por parte 
de la administración autonómica y provincial:
- a cargo de la Diputación se ha ejecutado la pavimentación, por medio de hormigón, 
de una parte del Camí de les Senietes. Importe de la obra: 7.000 euros.
-a cargo de la Generalitat Valenciana (Consellería de Agricultura) se acometerá la 
pavimentación asfáltica de los caminos Aixudí, 
Font Roca, Carme, la Costa y Pallerol. Importe 
de la obra: 259.000 euros.
- a cargo de la Diputación se acometió el 
acondicionamiento de parte de caminos dañados 
por las lluvias de octubre de 2018. Subvención 
concedida: 6.000 euros.
- a cargo de la Agencia Valenciana de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias se acometerá 
el acondicionamiento del resto de caminos 
dañados por las lluvias de octubre de 2018. Se 
ha concedido una subvención de 36.000 euros.

Instalando el nuevo cable de fibra 
óptica.

En plenas tareas de pavimentación a través de 
hormigón.

Mirador confeccionat per la Generalitat al costat de la CV - 135
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ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y DESBROCE DE CAMINOS RURALES

Llevado a cabo a través de dos brigadas rurales, financiadas todas por 
la Generalitat Valenciana y coordinadas por la empresa TRAGSA:
- Unidad de Prevención de Riesgos (U.P.R.). Formada por 4 
trabajadores vecinos todos de Cervera. Contratados durante un 
período de 6 meses (seleccionados por el propio Servicio Valenciano 
de Empleo), han ejecutado los siguientes trabajos: apertura de 
nueva calle en zona perimetral a la Iglesia (véase noticia aparte), 
pavimentación con hormigón de los laterales del Camí de la 
Cerverola y desbroce de caminos rurales.
- Brigada de Mitigación de Emergencias. 4 de los cinco 
componentes son vecinos de Cervera. Se acometió el pasado mes de 
mayo el desbroce de la senda que, pasando por el monte Perdiguera, 
conduce al Santuari de la Font de la Salut. 

A PUNTO DE FINALIZAR LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO INCONTROLADO DE 
LA PARTIDA DE L’ÀNGEL 

El importe de los trabajos, ascendente a 91.657 euros, será sufragado en su totalidad por la Diputación de València, 
siendo la empresa adjudicataria Mediterránea de Construcciones y Viales, S.L., con sede social en el municipio de Pobla 
del Duc (Valencia). El objeto de la obra no es otro que acondicionar el referido espacio con la retirada superficial de 
escombros, tratamiento de los mismos por gestor autorizado, vallado perimetral del conjunto y evacuación de pluviales. 
Desde hace muchos años esta parcela rústica situada en el camino que conduce a la rambla, pasada ya la Basseta 
dels Horts, ha sido utilizada por el municipio como lugar de depósito de basuras, escombros y restos de mobiliario 
doméstico. 

ANTES. El vertedero de inertes en su estado inicial.     

DESPUÉS. Trabajo de selección de materiales.
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SIGUEN  A  BUEN RITMO LAS OBRAS DE ACCESO AL CASTILLO FINANCIADAS POR LA 
CONSELLERÍA DE CULTURA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

A cargo de la empresa Construcciones Compte, 
S.L. se vienen ejecutando desde el pasado mes 
de mayo los trabajos de acondicionamiento 
de la calle que da acceso al Castillo. 
Concretamente la pavimentación de todo el vial 
de subida, evacuación de pluviales, colocación 
de barandillas protectoras, mobiliario urbano, 
adecuación de zona de entrada y adquisición 
de mesa interpretativa sobre información de la 
fortaleza. El importe total de la obra asciende 
a 40.000 euros, sufragados íntegramente 
por la Dirección General de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana.

PRIMER CURSO DE GESTIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR A CARGO DE LA EMPRESA IRCO, S.L. 

El importe a percibir por la citada empresa correspondiente al curso 2018-2019 ha ascendido a 36.513 euros, de los 
cuales entorno a 23.000 han sido aportados por el Ayuntamiento y el resto, 13.500, por la Generalitat Valenciana 
(debe recordarse que los alumnos, por acuerdo municipal, no pagan ninguna cantidad). En el acuerdo alcanzado entre 
empresa y Ayuntamiento se respeta el personal laboral existente (cocinera y cuidadoras), la elaboración de las comidas 
en la propia cocina del colegio y la adquisición de los alimentos en el propio municipio. La empresa en cuestión se ha 
encargado, bajo la supervisión de la Dirección del Centro y del propio Ayuntamiento, de la gestión integral del comedor 
escolar, desde la contratación y formación del personal, la selección de proveedores, diseño de menús atendiendo las 
diferentes necesidades de los alumnos (en función de su edad o requerimientos especiales), control de la calidad y 
cumplimiento de la legislación higiénico-sanitaria. 

CONVENIO CON DIPUTACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO CON TAXI GRATUITO

Se trata de un desplazamiento con taxi privado y gratuito para el usuario siempre que se halle empadronado en la 
localidad, demuestre que no tiene otro medio de locomoción y que la causa del traslado haya sido por motivos médicos. 
El dinero, adelantado por el usuario, le es devuelto de forma inmediata por el Ayuntamiento quien, a su vez, lo compensa 
después con la Diputación.

LA CONSELLERIA DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT ACEPTA Y AVALA LA PROPUESTA DEL 
AYUNTAMIENTO SOBRE EL FUTURO DEL MONUMENTO A LOS CAÍDOS

El 25 de abril de 2018 el Ayuntamiento de Cervera solicitaba a la Generalitat Valenciana la salvaguarda y protección 
del monolito, aunque debiéndose retirar los símbolos preconstitucionales existentes en el mismo. El pasado 13 de 

Estado inicial en el que se 
hallaba el acceso al castillo.

Obras de pavimentación del acceso.
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noviembre de 2018 el Director General de Reformas Democráticas y Acceso 
a la Justicia (dependiente de la Conselleria de Justícia, Administració Pública 
i Reformes Democràtiques) trasladó al consistorio el siguiente acuerdo tras la 
reunión celebrada  el 18 de julio por el Comité Técnico de Expertos para 
la Valoración de la Retirada de Vestigios relativos a la Guerra Civil y la 
Dictadura: “en el caso del monolito/monumento de Cervera del Maestre, del 
escultor Agustí Ballester, y dado el reconocido prestigio del autor del mismo, 
se recomienda al Ayuntamiento la conservación y rehabilitación del mismo 
pero debiendo prescindir de todos aquellos símbolos preconstitucionales que 
se insertan en el mismos, a saber: yugo y flechas, cruz de Borgoña y escudo 
de España preconstitucional, que deberán ocultarse de manera adecuada 
(…). Rogamos nos mantengan informados de las actuaciones que sobre este 
tema adopte el Ayuntamiento”.
El pasado mes de enero una empresa de Xert especialista en mármoles 
confeccionó las respectivas placas de piedra que, aproximándose los más 
posible al color original del monumento, fueron colocadas encima de los 
símbolos e imágenes preconstitucionales.
Al respecto debe recordarse que el citado monumento fue construido en 
1953 y diseñado por el célebre escultor oriundo de Cervera Agustí Ballester 
Besalduch (Cervera, 1900-Barcelona, 1976). En septiembre de 2009 fue 
colocada ya una placa en su parte central en reconocimiento a todos aquellos 
vecinos del municipio que perdieron la vida en su lucha por una España mejor.

CONSTITUIDA EL PASSAT MES DE JUNY LA UNIÓ JOVENTUT CERVERINA

Muy buena y destacada 
noticia en el panora-
ma del asociacionismo 
local: los jóvenes de 
nuestro municipio han 
optado por crear una 
asociación a través de 
la cual poder fomentar 
todo tipo de actividades 
culturales y recreativas 
con las que dinamizar el 
sector. La junta directi-
va se halla configurada 
por Berta Salvador en 
calidad de Presidenta, 
Marta Peña como Se-
cretaria y Neus Fabre-
gat como Tesorera. Se 
incluyen como vocales Alba Artiga, Adrián Bayarri, Miguel Besalduch, Dani Cervera, Denis Jiménez, Gal.la Prades, 
Eloy Redó, Laura Rodríguez, Leyre Salvador, Anna Sanmartín, Sara y Alex Segarra, Jordi Viñes y Tania Viñes.

L’AJUNTAMENT DE CERVERA JA COMPTA AMB LES SEUES PRÒPIES XARXES SOCIALS

La nova corporació municipal ha creat dos comptes paral·lels de Facebook i Instagram, en un intent per modernitzar i 
adaptar les formes de comunicació als nous temps, amb l’objectiu d’aplegar al màxim nombre d’usuaris possible. A través 
de les referides xarxes, i de forma paral·lela amb el bandomòvil, s’anunciaran les principals notícies, esdeveniments, 
programacions i actes que s’organitzen en el municipi al llarg de l’any. Els nous contes establerts i que podeu començar 
a seguir son els següents:

Facebook: Ajuntament de Cervera del Maestre
Instagram: ajuntament_cervera

La Cruz de los Caídos en su estado actual, una 
vez ocultados los símbolos preconstitucionales.

Miembros de la Junta Directiva en el estand montado durante la Trobada de Dracs con objeto de 
recaudar fondos.
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Com es recordarà el Centre fou inaugurat el maig de 2018 pel President de la Generalitat Valenciana, invertint-se en la 
seua adequació, inclosa l’obra civil, més de 200.000 euros, dels quals la Generalitat Valenciana, mitjançant l’Agència 
Valenciana del Turisme i la Conselleria de Cultura (Direcció General de Patrimoni), n’ha sufragat 125.000 i la resta 
ha estat assumit per l’Ajuntament.
 
VISITES AL MOLÍ (mesos: juliol 2018- juny 2019)
 

 JULIOL 2018 AGOST 2018 SETEMBRE 2018 OCTUBRE 2018 NOVEMBRE 2018 
 Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) 
Tarifa general (1)  20 50 107 267,5 19 47,5 23 57,5 14 35 
Tarifa reduïda (2) 147 220,5 72 108 38 57 68 102 57 85,5 
Tarifa gratuïta (3) 142 0 42 0 26 0 16 0 15 0 
Tarifa bonific. (4) 0 0 0 0 0 0 94 94 0 0 
TOTAL 309 270,5 221 375,5 83 104,5 201 253,5 86 120,5 
 DESEMBRE 2018 GENER 2019 FEBRER 2019 MARÇ 2019 ABRIL 2019 
 Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) Visites Import (Euros) 
Tarifa general (1) 51 127,5 13 32,5 21 52.5 24 60 75 187,5 
Tarifa reduïda (2) 36 54 32 48 201 301,5 203 304,5 121 181,5 
Tarifa gratuïta (3) 28 0 7 0 17 0 31 0 250* 0 
Tarifa bonific. (4) 0 0 0 0 0 0 152 152 38 38 
TOTAL 115 181,5 52 80,5 239 354 410 516,5 484 407 
 MAIG 2019 JUNY 2019       

 Visites Import 
(Euros) Visites Import 

(Euros 1. Sense cap rebaixa. 2,5 Euros/visitant. 
2. Jubilats, estudiants i aturats. 1,5 Euros/visitant. 
3. Veïns del poble, menors 9 anys i persones amb minusvalies. 0 Euros/

visitant. 
4. Empreses turístiques amb més de 4 visites/any. 1 Euro/visitant. 

El mes d’abril de 2019 va tindre lloc a Cervera la Trobada d’Ames de Casa i 
Joventut, en la qual es va programar una visita al Molí de l’Oli en la que van 
accedir gratuïtament 220 de les seues participants.  

Tarifa general (1) 23 57,5 17 42,5 

Tarifa reduïda (2) 109 163,5 46 69 

Tarifa gratuïta (3) 67 0 12 0 

Tarifa bonific. (4) 40 40 110 110

TOTAL 239 261 185 221,5 

 

VISITES AL MUNICIPI (mesos: juliol 2018 - juny 2019)

Dels anteriors 2.624 visitants, 477 han realitzat també la corresponent visita guiada al municipi de Cervera (llotja me-
dieval, call jueu, església i campanar, castell, casc antic i Cova Fonda): 301 amb preu bonificat (1 euro) i 176 amb preu 
normal (1,5 euros)… 301 + 264 = 565 euros. 
   
ADQUISICIONS A LA TENDA DEL MOLÍ

 Quantitat Total Euros 
Llibres 54 953 
Botelles oli 426 3.300,5 
Cremes i bàlsams 78 349,5 
Objectes de fusta 58 396 
   
TOTAL  4.999 euros

PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI DE CERVERA

RESUM VISITANTS I INGRESSOS PERÍODE 
JULIOL 2018 - JUNY 2019

Visitants
Total visitants 2.624 
Ingressos
Import (Euros) entrades Molí 3.146,5
Import (Euros) entrades visita municipi 565
Import (Euros) adquisicions tenda 4.999
TOTAL 8.710,5 €

4.- CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI
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LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ SUBVENCIONEN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI 

Tramitades les ajudes per la pròpia 
gestió del Molí de l’Oli, l’Ajuntament 
obté els diners per a finançar el 
tècnic encarregat del Molí per a la 
present anualitat (exercici 2019) a 
través de les subvencions procedents 
de Turisme Comunitat Valenciana 
(57,4 %), Patronat de Turisme de la 
Provincia de Castelló (33,3 %) i dels 
fons del propi Ajuntament (9,3 %).

NOVA SENYALITZACIÓ DEL MOLÍ DE L’OLI

Encara que pendent de resoldre, el passat febrer es va presentar a la Conselleria 
de Turisme un projecte de nova senyalització que pretén subsanar els problemes 
de visibilitat en el tràfic que discorre per la CV-135 i la CV-136. Emmarcat en el 
Programa 1: “Inversión y Mejora de los Recursos y Servicios Turísticos”, dins de les 
ajudes de Turisme Comunitat Valenciana, les noves senyals, consistents en 3 cartells 
reflectants d’acer galvanitzat amb fons marro, homologats per a la senyalització 
turística, permetran donar més visibilitat al monument e incrementar les visites. Amb 
les degudes autoritzacions de carreteres i col·locada a cada un dels 3 accessos, la nova 
senyalística ascendeix a un import total de 10.610,19 euros, subsanats en un 75% per Turisme Comunitat Valenciana i 
en un 25% per l’Ajuntament de Cervera.

A PUNT DE PUBLICAR-SE EL NOU FULLET TURÍSTIC DEL MUNICIPI

Patrocinat íntegrament pel Patronat de Turisme de la Província de Castelló, està en procés d’elaboració (molt avançat) 
el nou fullet turístic de Cervera del Maestre. Amb el text ja redactat i a falta d’unes poques fotografies que es realitzaran 
en acabar els accessos al castell, el nou document compta amb un format tríptic de fàcil lectura i molt més senzill que 
l’antiga guia turística, consistent en 3 pàgines a doble cara en color en les que s’integren 8 blocs de text, 10 fotografies i 
un mapa provincial. Amb un cost molt més reduït, el nou fullet es repartirà a diverses Tourist Info i punts d’informació 
de la Província de Castelló, i gràcies als mecanismes de difusió del propi Patronat, podra donar la volta a tota Espanya 
i aterrar en les fires de caràcter nacional més importants, tals com la fira Fitur de Madrid.

ADHESIÓ A LES XARXES GASTROTURÍSTIQUES CASTELLÓ RUTA 
DEL SABOR I L’EXQUISIT MEDITERRANI

Els esmentats programes, pertanyents a la Diputació de Castelló i a Turisme 
Comunitat Valenciana respectivament, tenen com a objectiu impulsar el 
desenvolupament i la competitivitat i establir vincles entre els diferents productes 
agroalimentaris i esdeveniments gastronòmics que es produeixen dintre del 
territori de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana. La venta 
i degustació d’olis al Molí de l’Oli, les Jornades de l’Olla del Maestre o les 
Jornades Gastronòmiques de la Cuina amb Garrofa són algunes de les activitats 
que n’han entrat a formar part, i gràcies als mecanismes de difusió dels respectius 
programes apareixeran en diferents mapes gastronòmics, fullets, xerrades, 
exposicions, anuncis, xarxes socials, etc., permetent augmentar d’esta manera 
l’abast, la visibilitat i l’afluència.

Mostra d’un díptic de publicitat per a la 
passada campanya de Nadal.

Tipus de cartell senyalitzador del 
Molí de l’Oli.

Dani amb el President de la Diputació de 
Castelló recollint diploma acreditatiu a la 

Ruta del Sabor.
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ADHESIÓ AL PROGRAMA “AGROTURISME COMUNITAT VALENCIANA” DINS DE L’ESTRATÈGIA 
CREATURISME

Turisme Comunitat Valenciana ha posat en funcionament l’estratègia turística de CreaTurisme per al desenvolupament 
i impuls de programes de productes turístics altament especialitzats, segmentats i de base experiencial, sent el seu 
principal objectiu el d’impulsar la diferenciació de l’oferta turística valenciana i el desenvolupament de productes 
turístics aptes per a la seua posterior paquetització i comercialització.
Degut a l’alta vinculació amb l’oleoturisme, el Molí de l’Oli ha sigut acceptat recentment com a espai visitable en el 
programa Agroturisme, complint tots els criteris establers. Entre altres avantatges, aquest fet permetrà poder participar en 
accions de promoció i coordinació del producte impulsades des de Turisme Comunitat Valenciana i sobretot treballar amb 
operadors turístics i agències de viatges.

JA ESTÀ EN FUNCIONAMENT LA PÀGINA WEB DE TERRES DEL MAESTRAT I EL MICROSITE (página 
web) RUTA DE LES OLIVERES MIL·LENÀRIES TERRITORI SÈNIA

La iniciativa turística “Terres del Maestrat, ànima interior” 
ja disposa de la seua pròpia pàgina web. Emmarcada dintre 
del projecte experimental “pla d’impuls a la promoció 
turística com a eina de dinamització econòmica territorial” 
i on el Molí de l’Oli ha tingut un paper fonamental, la 
nova web es planteja l’objectiu de posar en valor els 
recursos i les possibilitats locals per la promoció de 
l’ocupació i el desenvolupament sostenible. Entre d’altres, 
apareix una detallada descripció del municipi i tots els 
recursos degudament geolocalitzats (cultura, patrimoni, 
gastronomia, deport, oci, serveis...).
Respecte al segon, gràcies al Coveni signat entre la 
Generalitat Valenciana i la de Catalunya en matèria de 
turisme, s’ha posat en marxa la Ruta Oiveres Mil.lenàries 

Territori Sènia, elaborada per les dos institucions esmentades amb la col.laboració de la Mancomunitat Taula del Sènia, 
el ajuntaments i diferents sectors econòmics del territori. A més de diversos productes turístics impulsats per empreses 
privades, s’ha posat en marxa un microsite on es recull tot el relacionat amb el tema: QUÈ FER?, QUÈ VEURE?, 
videos, fotos, blogs… i on el Molí de l’Oli apareix com un espai d’obligada visita. Podeu veure les dos pàgines 
en les següents direccions web: https://www.terresdelmaestrat.com/anima-interior/cervera-del-maestre  https://www.
oliveresmillenaries.com/va/ruta-de-los-olivos-milenarios/recursos/visita-al-centre-dinterpretacio-moli-de-loli

I CONTINUEN LES VISITES…

Pàgina Web de Terres del Maestrat on s’inclou el documental 
publicitari sobre Cervera.

Arribada de dos autobuses amb visitants al Centre 
d’Interpretació Molí de l’Oli.

Col.legis d’infantil, primària i secundària són els principals 
clients del Molí.
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El alcalde junto al Director General de Agricultura de la Generalitat
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5.- FESTIVITATS

FESTES MAJORS 2018

Com tots els anys, les Festes Majors 2018 
concentraren a un gran nombre de veïns i 
forasters. Compreses entre els dies 3 i 13 d’agost, 
encara que amb una avançada el dia 28 de juliol 
amb l’exposició del mestre Joaquín Salvador 
Artiga, es celebrava el primer divendres la visita 
als treballs de condicionament del sender del 
conillet i el DJ’s Fest Cervera emmarcat dintre 

de la nit de la joventut, en la que van assistir artistes de talla nacional. El 
dissabte, amb els tradicionals passeig amb bicicleta, torneig de futbol-
sala i torneig de frontenis, junt amb la presentació del llibre El Maestrat 
Històric, donaven pas a l’esperada cercavila i pregó d’inici de festes, 
amb les reines 2017. A la nit es van proclamar les noves reines de les 
Festes 2018 i es va presentar al mantenidor José Carlos Safont Alcaraz, 
infermer titular del consultori mèdic de Cervera.

El diumenge següent tenia lloc la missa major, la XXXVI edició de 
la Carrera a Peu de Cervera, el berenar per als jubilats i el magnífic 
concert de la Unió Musical Santa Cecília. Ja entre setmana, assistim 
als tradicionals actes de festes majors: visita cultural a peu, concurs 
de dibuix i parc infantil per als més menuts, concurs de “tortilles 
de petaques”, ball típic de la Carabassa, Jota i Dansa, concurs de 
paelles, desfilada de carrosses i disfresses, dinar popular de dones i 
acte de reconeixement a l’Associació d’ Ames de Casa el dimecres 
8 d’agost, i a continuació, concurs de guinyot, concurs de birles, 
entrada de bous, bous al carrer i a la plaça, sardina, sopar de cabasset, 
berbenes, discomòbils i molta festa durant els dies restants.
De ben segur que tant les reines majors, Mar Serrano i Ainara Tafalla, 

com les infantils, Avril Lucas, Ada Gil, Laura Margalef i Jade Querol s’ho van passar la mar de bé i van saber representar 
el nostre poble millor que ningú. Felicitats i enhorabona!

Mar Serrano, Reina Festes 2018, amb Gal.la 
Prades, Reina de Festes 2017.

Les nostres Reines de Festes en la Nit de la Proclamació l’agost de 2018.

Les Reines amb els guanyadors de la Carrera 
a Peu.
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FESTIVITAT DE LA PATRONA

Com a novetat, aquest any s’iniciava la festa amb el novedós 
concurs de pintura “Emmarca l’encant de Cervera”, on 
artistes d’alta talla disposaven de tot el matí per a realitzar 
les seues obres (amb el tema de carrers, places i racons de 
Cervera), fins les 16:30 hores que es realitzava la recepció 
d’obres. A continuació s’exposava a l’Ermita de Sant Sebastià 
el XIVè Concurs de Fotografia Tomás Monzó, mentre que 
entrada ja la nit actuava l’Orquestra NEO amb motiu de la 
gran revetlla de la patrona. Com a actes litúrgics destacats, 
cal mencionar l’ofrena de flors a la Patrona, la missa major 
i posterior processó amb presència de Reines i corporació 
municipal.

FESTES DE NADAL

L’inici d’aquestes festes tenia lloc amb la inauguració de la XVI Edició de la Fira de Nadal, amb diversitat d’estants en 
un ambient típicament nadalenc. Els més menuts cobraven el protagonisme a la següent setmana amb la celebració de 
la XVI Edició del Belén Viviente. Ja de seguit, el concert de nadal de la Unió Musical Santa Cecília, l’arribada del Paje 
Real amb posterior xocolatada, el festival nadalenc del CRA Araboga, la missa de nadal, el concurs de belens, els tallers 
de manualitats per als xiquets i el sopar i verbena de Fi d’Any concloïen la temporada i donaven pas a un nou any. Com 
sempre, unes festes dirigides als més menuts, espectants davant l’arribada de SS.MM. els Reis d’Orient. El primer cap 
de setmana de gener. En definitiva, un breu parèntesis per gaudir xiquets, pares i familiars.
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Melchor, Gaspar i Baltasar abans de començar a repartir juguets a la Plaça.

El nostres alumnes de primária a la Fira de Nadal.

L’abre de Nadal a la Plaça Maestrat.

Els xiquets amb Papa Noel a l’Ermita de Sant Sebastià.
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SANT ANTONI

La festivitat de Sant Antoni tenia lloc els dies 12 i 13 de gener. En un ambient gèlid, es preparà la foguera de bon de matí 
i sobre les 20:30 s’inicià la festa tradicional, reunint a un gran nombre de veïns espectants fins a l’encesa de la foguera. 
Després del repartiment de les típiques coquetes de Sant Antoni es donà pas a la cremà i el sopar-torrada popular a la 
Plaça del Maestrat. El diumenge va tindre lloc la celebració de la missa a la plaça, de nou repartiment de coquetes i la 
posterior benedicció dels animals, reunint a un gran número de mascotes en el mateix acte.

SANT SEBASTIÀ

La festivitat del patró tenia lloc els dies 18, 19 i 20 de 
gener. S’iniciava la festa amb un sopar popular organitzat 
pels kintos 2019 al pavelló municipal, seguit de la 
posterior discomòvil. Al dia següent tenia lloc l’acte 
taurí, tant de matí com de vesprada, dels Bous a la Sènia 
organitzat per la Penya Taurina el Maestrat, interromput 
entremig per la popular volta de kintos acompanyada 
d’una xaranga que començava a tocar a poques hores 
del migdia. Ja per la nit, els veïns es reunien al pavelló 
municipal per celebrar la Festa dels Kintos 2019, amb 
l’orquestra NEO i posterior discomòvil. Hi ha que 
felicitar als kintos 2019 per la magnífica organització, 
ja que als actes van acudir multitud de joves vinguts de 
tots els indrets de la comarca. Al dia següent, i per a 
concloure els actes, tenia lloc la Baixada del Sant des 
de l’església a l’ermita en processó i Missa dedicada a 
Sant Sebastià.

SETMANA SANTA

Els actes religiosos més destacats, entre el 14 i el 21 
d’abril, van ser les processons del Dijous Sant, amb 
els passos de la Verge dels Dolors i del Sant Crist, la 
del Divendres Sant, amb la solemne processó del Sant 
Enterrament, i la del Diumenge Sant amb la processó de 
la trobada.



BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE CERVERA Nº 2423

6.- ENTITATS LOCALS

UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA

L’associació Unió Musical Santa Cecília de Cervera ha participat durant l’últim any en diverses activitats que han tingut 
lloc fora del municipi, com ara la desfilada de Moros i Cristians de Peníscola, la Trobada de Grups de Dansa i la Trobada de 
Bandes, ambdues al municipi veí de Càlig, l’ofrena floral de les Falles de Benicarló i la Desfilada de Gaiates de les festes de 
la Magdalena de Castelló, conjuntament amb la banda de Santa Magdalena.
També son variats tots els actes que es celebren dins del municipi. Podem mencionar la desfilada de Reis i la processó de Sant 
Sebastià al gener, les processons i actes de Setmana Santa, la celebració de les comunions i el corpus, diferents actuacions al 
llarg de les festes majors i les festes de la patrona i finalment el concert de nadal.
Com a acte destacat cal mencionar la XVI Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals entre la Unió Musical Santa Cecília 
de Cervera del Maestre i l’Associació 
Musical sant Jordi celebrada els dies 12 
i 13 de juliol; el divendres es va actuar 
al pavelló municipal de Cervera, on 
cada banda interpretà 3 peces musicals, 
mentre que el dissabte es va fer el i 
respectiu a Sant Jordi ambdós dies amb 
un gran èxit.
Els sopar de nadal i la celebració de 
la patrona dels músics, Santa Cecília, 
donaria el toc més festiu a integrants 
de la banda i socis. Enguany, els nous 
músics incorporats han sigut Darius 
Hotea, Aaron Beltran, Guillem Monzo i 
Pablo Besalduch, congratulacions!

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT SEBASTIÀ

Entre tots els actes que organitza l’associació, 
destaquem en primer lloc les sortides i viatges. 
Al setembre de 2018 es va organitzar, per 
mitjà de la Diputació, una visita a la ciutat de 
València en la que varen visitar, entre altres, el 
Museu de la Seda i el Palau de Dos Aigües, Al 
novembre, els socis es desplaçaren, per mitjà 
de la Coral, al municipi d’Alberich mentre 
que el passat maig visitaven la població de 
Montanejos, on van poder gaudir de les termes, 
banys i balnearis del riu Millars. Pròximament 
està programada una sortida a Miravet, on 
podran contemplar el ric patrimoni històric 
medieval.
Altres actes destacats han sigut el menjar comarcal celebrat el passat setembre a Sant Mateu i el 5é aniversari de la 
fundació de l’Associació que va tindre lloc el 29 de juny d’este mateix any, on hi va haver molta assistència i es va fer 
un gran menjar, ball i diversos sorteigs.
Hi ha que dir que a dia d’avui l’activitat és intensa. Cada diumenge es fa ball a la planta superior del local, mentre que 
cada 15 dies es projecta una pel·lícula de cine. En les dates de Sant Joan, Sant Antoni, Sant Valentí i la Nit de Nadal es 
reuneixen els socis al local per a celebrar els referits sopars amb menús elaborats pels restaurants del poble.
Mencionar també l’equipament que han adquirit últimament; cadires i taules plegables, reparament de finestres, 
posada de eixugamans en els lavabos, col·locació d’una porta vidriera a l’entrada, adquisició d’una antena parabòlica i 
adquisició de dos bicicletes estàtiques per a la pràctica de deport.

ASSOCIACIÓ D’AMES DE CASA

Són molt variats els actes en els que participa l’Associació d’Ames de Casa del nostre municipi al llarg de l’any. 
Emmarcades dins de les festes majors van organitzar, com tots els anys, el concurs de tortilles i el dinar popular de 

Concert de la nostra Bada de música al Pabelló municipal el passat 12 de juliol.

Els nostres majors rebent premis el día de dinar de l’entitat.
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dones. Quan arriba la festa de Santa Caterina s’ organitza 
un berenar al local dels jubilats on s’ofereixen primes i 
xocolata calent. El dia de la patrona de les dones, Santa 
Águeda, també es fa una celebració, mentreque a l’arribada 
del Pare Noel s’encarreguen d’elaborar, repartir i organitzar 
la xocolatada a l’Ermita de Sant Sebastià per a tots els 
participants.
Mencionar, com no, la col·laboració en les fires de Nadal i 
de la Trobada de Dracs, on hi participen activament amb el 
muntatge d’estants i venta de productes.
Finalment cal destacar, com a esdeveniment de gran 
envergadura, la trobada comarcal de dones del Baix 
Maestrat que enguany va tindre lloc a Cervera el passat 27 d’abril. Entre altres, les assistents es van desplaçar al Molí de 
l’Oli, van gaudir del ric patrimoni històric de la població (llotja medieval, casc antic...), van fer la missa i posteriorment 
es van desplaçar al pavelló municipal on es va fer el dinar de germanor i la posterior revetlla. Hi ha que dir que va ser 
tot un èxit i van contar amb la participació de vora 250 persones vingudes de tots els indrets de la comarca, enhorabona!

ASSOCIACIÓ LOCAL CONTRA EL CÀNCER (A.E.C.C.)

L’associació local de Cervera AECC durant aquest darrer any han 
participat a la Fira de Nadal i a la Trobada de Dracs i Bèsties de 
Foc, on a través dels respectius estants s’han venut diferents articles 
per a col·laborar amb la investigació de la cura de la malaltia del 
càncer. A més a més, el passat mes de novembre també van participar 
amb la loteria de nadal amb la intenció de recaptar més diners, tots 
ells destinats a dur a terme accions d’investigació, formació, atenció 
i servei a pacients, ajudes a malalts i recollida de cabell. De ben 
segur que la campanya de prevenció del càncer i foment dels hàbits 
saludables a càrrec de professionals de la A.E.C.C. dut a terme al 
maig de 2019 al nostre centre educatiu és una de les accions més 
nobles que s’han realitzat al nostre benvolgut municipi.

CLUB CICLISTA I SENDERISTA

S’encarrega d’organitzar, entre altres esdeveniments, la Marxa Senderista 
o la Carrera a Peu i la volta amb bicicleta de les festes majors. Enguany, 
la XVI edició de la marxa ha comptat amb uns 670 inscrits vinguts de tots 
els indrets del Maestrat. Consolidada com una activitat esportiva referent 
a la nostra província, els inscrits podien optar per un recorregut curt de 
14 kilòmetres (dificultat baixa) o un recorregut llarg de 20 kilòmetres 
(dificultat mitjana), ambdós discorrent per la cara Sud del terme municipal 
i pels indrets del Mas d’Eixaudí. Al finalitzar la volta, els esperava el 
din,ar a la taula amb la típica olleta cerverina. Cal mencionar que es 
un dels esdeveniments locals en el que es volca i col·labora més gent, i 
esperem que siga així per molts més anys.

CLUB CICLISTA HIPER EUROPA INFINITON-CERVERA-SUMISTOCK

Com a cinquè any consecutiu, l’esmentat equip, 
format per 13 corredors de tota la província participa, 
entre les principals carreres, a la Volta a Gàndia, 
de dos etapes, la Copa Miguel Manrubia, de quatre 
etapes, Volta a Molinicos (Castilla-La Mancha), de 
dos etapes, Volta a Vilafranca, de dos etapes i, en el 
proper mes d’agost correran la Vuelta Internacional 
a Aragón, de cinc etapes i la Vuelta Internacional 
al Besaya (Cantàbria), de tres etapes. Per al mes de 
setembre es finalitzarà la temporada amb la Vuelta a 
Alicante Promesas.

Presentació del Club Ciclista a l’Ermita de Sant Sebastià.

Marxa Senderista. Les Reines a punt de donar la 
sortida.
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ASSOCIACIÓ CULTURAL FONT DE LA ROCA

Como en años precedentes se ha encargado esta 
asociación de coordinar todo lo concerniente a 
la cercavila de dragones que se organiza para 
la Trobada de Dracs de comienzos de julio, 
porteando también al drac de La Fram y al jabalí 
Terra Campana, que desfiló por vez primera y 
se presentó al público en la referida Trobada.
 

ASSOCIACIÓ CULTURAL PRO-RESTAURACIÓ ERMITA DE SANT SEBASTIÀ

Tot seguit, s’exposen les principals activitats desenvolupades per l’entitat. En primer lloc, la presentació de l’exposició 
Memòria glaçada: la Gelada de 1956 a les Terres de Cruïlla, el dia 20 de gener. Activitat acompanyada d’una ponència 
i amb la corresponent col·laboració i entrevistes a Domingo Viñes, Joaquín Segarra, Manolita Vidal, Manuela Ballester 
i Ramon Fuster.

El dia 21 d’abril, tenia lloc la presentació de 
l’exposició i el catàleg i completat amb la 
conferència Terra de bandolers, a càrrec de Joan 
Ferreres i Nos.
La vespra de festes es presentava una breu 
actuació al camí vell d’en Comillet, amb la 
finalitat de conscienciar, conservar i recuperar el 
patrimoni local.
Vicent Royo, presentava el llibre Els orígens del 
Maestrat històric, amb la conferència titulada 
Cervera i el Maestrat als segles medievals, 
celebrada el dia 4 d’agost.

En plenes festes, tenia lloc la ruta guiada i elaboració del díptic “Cent anys d’aigua pública (1918-2018)”, organitzada 
pel cronista oficial Josep Joaquim Sorlí Moliner. En el transcurs de l’activitat es presentava una reimpressió de la 
fotografia efectuada per a commemorar la importància de l’esdeveniment.
Finalment i en el present any 2019, una representació de l’entitat recollia del Premi Seidia 2019, atorgat a la Coordinadora 
d’Entitats de Maestrat, de la que en forma part l’associació cerverina, i la qual s’encarrega de la vertebració cultural i 
territorial del Maestrat.

CLUB DE FÚTBOL ATLÈTIC BAIX MAESTRAT
 

A través del referit club de futbol base, integrat per joves de 
Traiguera, Sant Jordi, La Jana, Canet lo Roig i Cervera del Maestre, 
es dona l’oportunitat d’iniciar-se en el mon de l’esport, conèixer 
altra gent, participar en competicions i sobre tot gaudir del futbol. 
Ibai, Darius i Pablo son els Cerverins que actualment en formen 
part.
Passada la pretemporada que es dona a mitjans d’agost, on es 
juguen diversos partits amistosos, es comença a jugar la lliga 
de la Federació Valenciana al mes d’octubre, amb les diverses 
competicions que es donen entre equips de tota la província de 
Castelló fins a la gran final a les voltes de maig. Durant la temporada 
passada, i en la categoria aleví de segon any de la província de 
Castelló (11-12 anys), aconseguiren uns resultats magnífics, 

ascendint fins a la tercera posició en un total de 15 equips. Hi ha que dir que han aconseguit ser l’equip menys golejat 
de la lliga. Altres activitats paral·leles que s’han realitzat han sigut, per exemple, el Torneig Avatar de la Sénia, en el 
que Darius Hotea fou premiat com a millor porter.

El drac de La Fram carregat ja al camió per a 
ser transportat a Vilanova i la Geltrú.
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PEÑA TAURINA EL MAESTRAT

L’associació organitzà, durant les festes d’agost de 2018, 
els bous inflables, dedicats als més menuts i els carretons 
i bou embolat infantil, sempre a fi de fer pasar una bona 
estona a xiquets del poble i visitants. El protagonisme el 
van tindre, no obstant això, en les festes de Sant Sebastià, 
on des de fa uns quants anys venen organitzant, durant 
la vesprada del dissabte, la muntada dels cadafals i els 
Bous al Camí la Sènia. Per a les properes Festes Majors 
patrocinaran, per al dissabte, un bou embolat.

ASSOCIACIÓ MOTOS I CLÀSSIQUES DE CERVERA
 
Aquesta associació organitza, al llarg de l’any 
diverses activitats dirigides als seus socis. En podem 
nomenar algunes sortides o excursions que s’han 
realitzat al llarg de l’any, tals com el viatge a Teruel-
Albarracín realitzat al febrer i la quedada de Falles de 
Benicarló que es realitza el primer divendres de dites 
festes amb ruta pels casals.
Col nomenar el motoesmorzar que es realitza cada 
any sobre els mesos de juny-juliol, on hi assisteixen 
un gran nombre de participants amb les seues 
motocicletes vinguts de tots els punts de la província. 
Durant l’acte, es reuneixen els participants de bon 
de matí, es realitzen les inscripcions, es fa un gran 
esmorzar i posteriorment es dona inici a la volta 
comarcal, on este any van aterrar en la població veïna de Sant Jordi per a prendre una toma. L’esdeveniment conclou 
en el propi pavelló municipal on, a banda del menjar de germanor es fan diversos sorteigs. Com a fet relevant, recalcar 
la gran participació que ha anat acumulant el referit motoesmorzar al llarg dels anys, ja que en cada edició es reuneixen 
prop de 120 motocicletes.

CLUB DE CAÇADORS SANT SEBASTIÀ DE CERVERA
 
Aquest club s’ocupa, entre altres, de realitzar la 
gestió cinegètica de l’acotat CS-10.009 del nostre 
terme municipal. Es realitzen diferents actuacions 
encaminades a mantindré l’entorn en les millors 
condicions ambientals i propiciant la reproducció 
de les diferents espècies cinegètiques, amb la 
creació i manteniment de noves basses d’aigua i 
el llaurat i sembrat de diferents parcel·les.
A més a més, com cada any, per part del club es va 
organitzar el campionat local de caça menor amb 
gos, amb una gran participació dels associats, 
amb més de 20 participants, on els guanyadors 
en aquesta edició van ser Cristian Salvador (1er), 
Martín Redó (2on) i Sergio Besalduch (3er). Com 
a novetat, aquest any es va realitzar un campionat 
per a menors de 25 anys, fomentant així la pràctica 
de l’esport entre els més joves, i on el pòdium va 
estar format per Martin Redó, Miguel Besalduch 
i Alex Segarra.

Bous inflabes durant les Festes Majors.

Les motos dels participants en el ja tradicional Motoesmorzar.

Participants en el campionat de caça menor celebrat al Mas de Guasch.
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Jornadas sobre alimentación infantil “Nens 
que Mengen”
Fueron organizadas el 5 y 12 de junio en el comedor 
escolar para madres y padres de alumnos en dos jornadas 
de hora y media de duración cada una. Se trata de un taller 
teórico y práctico donde se explicó el complicado arte de 
educar a los niños en una alimentación sana.

Carnaval escolar
El día 1 de marzo se organizó en el municipio el ya tradicional 
carnaval escolar, recorriendo alumnos y maestros, con sus 
llamativos disfraces, las principales calles de Cervera. Este 
año la temática escogida para los disfraces fue el Universo, 
finalizando la fiesta con la merienda para participantes 
patrocinada por la AMPA local.

ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES DE 
CERVERA

Constituida su junta directiva por Matilde Querol Ferreres 
(Presidenta), Estela Cuartiella Balaguer (Tesorera), César 
Sales (Secretario) y, en calidad de vocales, María Victoria 
Vidal, Ana Hotea, Blanca Mansilla, Clara Viñes, Dominic 
+++, Adoración Fuster, Juan Vidal, Juan Pablo Besalduch, 
Roberto Moliner, Silvia Sorlí y Sonia Torralba. A lo largo 
del último curso, entre otros hechos destacables en esta 
asociación, caben destacar los siguientes:

Escola Matinera
La Escola Matinera es una actividad extraescolar 
organizada por la AMPA de Cervera para todos aquellos 
padres que entran a trabajar antes de la apertura del 

colegio. Consiste en el cuidado y vigilancia de los niños, 
tanto de infantil como de primaria (de los 3 a los 11 años), 
desde las 8 a las 9:30 horas. Subvencionada por la Diputación 
Provincial, se halla en funcionamiento desde octubre de 2017 
y cuenta con un total de 13 alumnos. Desempeña el cargo de 
monitora la vecina de este municipio María José Barrera.

Visita del Paje Real 
El 20 de diciembre recibieron nuestros alumnos, como 
avanzadilla de las fiestas navideñas, al Paje Real, el 
cual distribuyó entre los mismos innumerables regalos y 
felicitaciones.

Alumnes de l’Escola Matinera del curs 2017-2018.

Els alumnes de l’aulari de Cervera amb el Paje Real.

Els xiquets disfressats ja per a Carnestoltes

… i també les mares.
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Festa Fi de Curs
Durante la mañana del 19 de junio los alumnos del aulario 
de Cervera despidieron el curso 2018-2019 con una fiesta 
de hinchables y posterior desayuno patrocinados los 
primeros por el Ayuntamiento y el segundo por la AMPA.

Sopar de Graduació 
El viernes 21 de junio tuvo lugar en el Pabellón municipal, 
junto a padres, vecinos y maestros, la fiesta de graduación 
de los alumnos de sexto curso Lorena y Noemí Sales, 
Ibai Bort, Darius Hotea, José María Ferreres, Guillem 
Monzó y Pablo Besalduch. Finalizan de esta forma su 
etapa en Primaria para pasar ya, el curso próximo, al I.E.S, 
Maestrat de Sant Mateu donde comenzarán los estudios 
de secundaria. 

Fiesta-homenaje a un maestro entrañable: 
Manolo.

El entrañable maestro Manolo, Manuel García Baldayo, ha 
dejado de impartir clases a nuestros alumnos de primaria 
tras casi 20 años de docencia en el municipio. Al respecto 

le fue organizada una cena sorpresa a la cual, además 
de alumnos de todas las edades y compañeros de oficio, 
asistieron buena parte de los vecinos de la localidad. 
Por parte del Ayuntamiento le fue entregado, de manos 
del alcalde, el escudo de oro del municipio, recibiendo 
también como obsequio un cuadro de talla de madera.

L’entranyable mestre Manolo el dia del seu homenatge.

Graduació dels alumnes de primària.
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CONCURSO DE GUINYOT CELEBRADO EL PA-
SADO MES DE AGOSTO EN EL MESÓN CELINA

Imagen de los cuatro finalistas de este concurso ya 
tradicional en la Fiestas Mayores: Rosendo García-Manuel 

Beltrán y Joel Ferrer-Quique Besalduch. La primera de las 
parejas se alzó definitivamente con el triunfo.

ENMARCA L’ENCANT DELS NOSTRES POBLES

El 8 de septiembre, 
patrocinado por la 
Diputación, tuvo lugar 
en nuestra población 
el III Encuentro sobre 
pintura rápida al aire 
libre, exponiéndose las 
obras participantes, un 
total de 11, en la Ermita 
de Sant Sebastià para 
que aquellos vecinos 
interesados pudieran 
adquirirlas. Todas 
ellas fueron vendidas 
aquella misma tarde o 
en los días siguientes. 
El Ayuntamiento, por 
su parte, recibió como 
obsequio una d elas 
obras ganadoras.

RESULTADOS EN LAS ELECCIONES GENERA-
LES Y AUTONÓMICAS DEL 22 DE ABRIL Y MU-
NICIPALES DEL 26 DE MAYO

En todas ellas, sin excepción, resultó vencedor, en lo 
relativo al municipio de Cervera, el Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.). En lo relativo al Congreso la 
diferencia del PSOE con la segunda formación política, 
el Partido Popular, fue de 56 votos, destacando entre 
el resto de opciones políticas Unidas Podemos, con 39 
votos y Vox con 29. Por lo que respecta a los comicios 
autonómicos, la diferencia de los socialistas con el P.P. 
alcanzó los 64 votos, siendo ahora la tercera fuerza más 
votada Compromís seguida por Vox.
Resultados, en número de votos, en las elecciones 
generales y autonómicas

Congreso 
Diputados

Cortes 
Valencianes

P.S.O.E. 178 191
P.P. 122 127
UNIDAS PODEMOS 39 13
VOX 29 23
CIUDADANOS 13 7
COMPROMÍS 11 30
ESQUERRA REPUBLICANA 2 3
PARTIT ANIMALISTA 2 2
 
En lo relativo a las elecciones municipales, celebradas 
apenas un mes después, de nuevo el P.S.O.E. local, cuya 
candidatura volvía a ser encabezada por el actual alcalde 
Adolf Sanmartín Besalduch, volvía a repetir triunfo 
aunque en este caso con una diferencia de casi 200 votos 
con relación al Partido Popular. Este resultado permitió a 
los socialistas locales obtener 5 de los 7 concejales de los 
que consta el Ayuntamiento.
Elecciones municipales. Resultados electorales en 
número de votos, porcentajes y concejales. Comparativa 
entre los comicios de 2019 y los precedentes de 2015

2019 % N.º 
Concejales 2015 % N.º 

Concejales

P.S.O.E. 321 70,1 5 333 69,4 5

P.P. 137 29,9 2 147 30,6 2

La nueva corporación municipal tomó posesión de sus 
cargos el pasado día 15 de junio, siendo los concejales 
que la componen Adolf Sanmartín Besalduch (Alcalde), 

7.- ALTRES NOTICIES

Nova corporació municipal presidida perAdolf Sanmartín.

Obra guanyadora: Gonzalo Romero Navarro

Accèsit: 
Sara Bellés Bellés

Accèsit: 
Pascual Gimeno Montarlar
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Antoni Sorlí Artiga (Teniente de Alcalde), María Teresa 
Vidal Ballester (Teniente de Alcalde), José Vicente 
Gascó Tomás, Iris Salvador Artiga, Andrés Redó Viñes y 
Custodio Vidal Lloret.

1.318 TIQUETS SELLADOS EN ESTA VIII EDICIÓN 
DE LES JORNADES DE LA TAPA EN CERVERA

Un año más el 
Ayuntamiento de 
Cervera, con la 
colaboración de 
los restaurantes 
del municipio, ha 
organizado la octava 
edición de estas 
ya tradicionales 
jornadas de la tapa. 
Vecinos y visitantes 
pudieron degustar, 
durante el mes de 
abril, los variados 
aperitivos elaborados 
por el Mesón Celina, 
Taberna La Fram, 
Els Arcs y Casa 

Mati. Los tickets sellados por los establecimientos han 
ascendido a 1.318. Desde el Ayuntamiento, agradecer la 
colaboración de los restaurantes citados y deseamos que 
para el año próximo vuelva a repetirse semejante éxito. 
Los ganadores del sorteo disponen de una comida en cada 
uno de los establecimientos participantes.

VI JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA CUINA 
AMB GARROFA

A lo largo de los fines de semana del mes de junio se 
celebró en la localidad una nueva edición de las referidas 

jornadas, participando al 
respecto la Taberna La Fram, 
Casa Mati, Pub Els Arcs 
y Panadería Artiga. Los 
tres primeros ofrecieron a 
los clientes entrantes, plato 
principal y postre elaborado 
con derivados de algarroba, 
mientras que la cuarta ofreció 
pan y pastas condimentadas 
también a partir de este fruto 
tan típico del Maestrat. Es 
de destacar que la referida 
edición ha tenido una 

resonancia especial en los medios de comunicación 
provincial, destacando el interesante reportaje publicado 
por el Diario Mediterráneo en su edición del día 18 de 
junio (“La algarroba, convertida en manjar en un pueblo 
de Castellón”).

FOGUERA DE SANT JOAN

El sábado 22 de 
junio los vecinos del 
municipio celebraron 
la noche más corta del 
año con la tradicional 
foguera de Sant Joan. 
Ese mismo día, a las 
24 horas, tuvo lugar 
la verbena en la que 
fueron elegidas las 
Reinas para les Festes 
Majors-2019.

ESCOLA D’ESTIU 2019

Del 25 de junio al 30 de agosto (exceptuado el período de 
Fiestas Mayores) el Ayuntamiento ha organizado, como 
en años anteriores, una nueva edición de l’Escola d’Estiu, 
matriculándose al respecto un total de 26 alumnos.

8 JORNADES DE LA TAPA
Cervera del Maestre

del 6 d’abril a

l’1 de maig de 2019

Participa en el sorteig de 
4 sopars per a dos persones 

(un a cada local col·laborador)

Locals col·laboradors:
TABERNA FARAM
CASA MATI
MESÓN CELINA
PUB ELS ARCS Patrocina: Ajuntament de Cervera del Maestre

Candidatura del Partit Popular a l’Ajuntament de Cervera.

Candidatura del Partit Socialista a l’Ajuntament de Cervera.

El nostre alcalde saltant la foguera de 
Sant Joan.
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AFORTUNADAMENTE LAS BRIGADAS FORES-
TALES SOFOCAN A TIEMPO EL APARATOSO 
INCENDIO FORESTAL DE LA PARTIDA DELS 
COLLS 

El 29 de junio, sábado, tuvo lugar en el municipio un 
conato de incendio que no derivó a mayores gracias a la 
rápida intervención de la brigada forestal de Sant Mateu 

y de los medios aéreos movilizados por la Generalitat 
Valenciana. El incendió se inició a las 19:30 de la tarde 
y, como consecuencia de verse afectada una torre de 
distribución de energía eléctrica, toda la población perdió 
el fluido eléctrico durante casi dos horas.

EL PORC SENGLAR TERRA CAMPANA ACOMPA-
ÑARÁ A PARTIR DE AHORA A SU AMIGO EL DRAC 
DE LA FRAM

La pasada edición de la 
Trobada de Dracs i Bèsties de 
Foc celebrada en el municipio 
tuvo como novedad especial 
el bautizo de fuego para un 
nuevo acompañante de la 
Fram. Se trata del javalí Terra 
Campana, confeccionado con 
cartón piedra por el artista 
local Ximo Ferreres y que 
resultó del agrado del público 
asistente.

ELEGIDAS LAS REINAS PARA LAS FIESTAS MA-
YORES 2019

La noche del 22 de junio, amenizada por la correspondiente 
orquesta, tuvo lugar en nuestro municipio el sorteo para la 

elección de Reinas 2019, cuyo resultado fue el siguiente: 
Sara Segarra Monzó como reina de las Festes Majors 2019 
y Mireia Sorlí Subirana como reina infantil de Festes. 
Andrea Alemany Cervera, reina de l’Esport; Aitana 
Laínez Morell, reina de la Joventut; Nerea Llopis Anglés, 
reina de la Cultura y Anna Sanmartín Ferrer, reina dels 
Quintos. Por parte infantil cierran la corte de honor Paula 
Compte Vidal, en calidad de reina infantil de l’Esport y 
Leire Querol Meseguer como reina infantil de la Simpatía.

CONFIRMACIONS

El pasado 14 de ju-
lio, domingo, tuvo 
lugar en la Iglesia 
Parroquial, con pre-
sencia del obispo 
de la diócesis, la 
ceremonia de con-
firmación de los si-
guientes jóvenes del 
municipio: Claudia 
Celso, Carolina Fus-
ter, Helena Gil, Pau-
la Monzó, Eric Sorlí y Sergi Viñes.

CONFERÈNCIA SOBRE LES AUS D’INTERÉS 
ESPECIAL AL NOSTRE MUNICIPI

El 20 de julio, en la Ermita de Sant 
Sebastià, tuvo lugar una amena e 
interesante conferencia, seguida 
de la correspondiente ruta de 
observación, relativa a las aves 
de especial interés que anidan en 
nuestro término. La exposición 
corrió a cargo de Ginés Jiménez 
García.  

AGENDA ESCOLAR

Hallowen i castanyada popular
El 31 d’octubre, com en edicions anteriors, els nostres 
alumnes causaren terror pels carrers del municipi amb 
les seues disfresses preparades a l’efecte. Acte seguit els 
veïns disfrutaren d’una torrada de castanyes a la Plaça del 
Maestrat organitzada per l’Ajuntament.
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Celebració de Santa Catalina

Como consecuencia de las inclemencias del tiempo, este 
año no pudieron nuestros alumnos desplazarse, el 24 de 
noviembre, a la rambla, ni hacer la parada de rigor en el 
Povet de Sant Vicent para celebrar la festividad de Santa 

Catalina. No obstante, el ayuntamiento cedió el Pabellón 
para celebrar la comida de hermandad entre padres, 
alumnos y maestros, pudiéndose degustar las tradiconales 
primes adquiridas al efecto por la AMPA.

Trobada de Nadal 

Los tres aularios del CRA Araboga (escuelas de Cervera, 
Canet y La Jana) participaron en Cervera, el 22 de 
diciembre, en una nueva edición del ya típico festival 
navideño en el cual todos los alumnos interpretaron, 

individualmente o de forma colectiva, un amplio 
repertorio de canciones. La temática de este año versaba 
sobre un museo, utilizándose las canciones que iban 
interpretándose para crear una obra de arte por parte de la 
pintora local Lorena Sales.

¿Cómo prevenir la violencia de género a través 
del teatro?

Celebrado en Traiguera por diversos colegios de la 
comarca, entre los cuales se hallaban los alumnos de sexto 
de primaria del aulario de Cervera.

Proyecto SAMSUNG

El alumnado confeccionó un acordeón con material reciclado 
y posteriormente un vecino del municipio (el señor José 
Moliner) se desplazó al colegio para enseñarles el manejo 
de este instrumento y gravar las notas. El mes de abril fue 
presentado este interesante proyecto educativo a Madrid.

Miembros de la Mancomunidad de la Taula del 
Sènia enseñan a nuestros alumnos el mundo de 
los olivos milenarios

El 26 de marzo varios miembros de la Mancomunitat de 
la Taula del Sènia se desplazaron al aulario de Cervera 
para explicar a sus alumnos el apasionante mundo de 
los olivos milenarios (cómo medir sus troncos, forma de 

datarlos, conservación…). Posteriormente se desplazaron 
a una partida del término para trasladar a la práctica 
los conceptos teóricos, bautizando a uno de los olivos 
milenarios con el nombre de la Nostra de l’Alqueria.

Trobada esportiva intercentres a Vinaròs

Con la participación del CRA Araboga (Cervera, Canet y 
La Jana), CRA l’Ullastre (Xert, Tírig y Salsadella) y los 

El veí José Moliner ensenyant a tocar l’acordió.

Mesurant una de les oliveres mil.lenàries a la partida de 
L’Alqueria.
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colegios de Sant Mateu y Traiguera, nuestros alumnos 
se desplazaron el pasado 5 de abril a Vinaròs para, 
agrupados por cursos, participar en una gran gyncana 
deportiva. Esperemos que una experiencia tan gratificante 
y enriquecedora pueda repetirse en años sucesivos.

La mona de Pascua

El martes anterior a las vacaciones de Pascua los alumnos 
del aulario de Cervera se desplazaron a la zona del Calvari 
para organizar una merienda entorno a la mona de pascua.

Charla-coloquio sobre la prevención del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (A.E.C.C.) 
organizó el pasado mes de mayo una interesante charla 

dirigida a los alumnos de primaria del municipio con 
objeto de darles a conocer aquellos hábitos saludables, 
sobre todo en la dieta alimentaria, para la prevención de la 
referida enfermedad.

Sortida de Primavera

Aprovechando el buen tiempo, el viernes 24 de mayo 
nuestros alumnos de primaria, acompañados por sus 

maestros Juan Fran y Begoña, realizaron una excursión al 
Colomé, desde cuya cima pudieron apreciar el municipio 
y buena parte de su término municipal. Por su parte, los 
alumnos de infantil, dada su edad, se quedaron en la fuente 
del Camí la Sènia.

Visita Guiada al Taller de Oscar Sales

El pasado mes de junio de 2019 los alumnos de 6º de 
primaria recibieron en su aula la visita de Oscar, mecánico 

de profesión y propietario de un taller en el municipio, 
quien les impartió una lección magistral sobre el 
funcionamiento de este tipo de actividad. Posteriormente 
se desplazaron todos al citado taller de reparación de 
vehículos para observar in situ la práctica real de este 
oficio.

CERVERINS POR ELECCIÓN

Merche, Mila, Antonia, Mara, Lorea, Encar, Angelina, 
Menci, Alicia, Pepón, Alfonso, Mikel, Ángel, Jesús, Juan 
Pedro, Olivier... Muchos de los nombrados, junto con 
otras personas reunidas para la ocasión, aparecen en la 
fotografía, tomada el pasado 1 de enero de 2019, igual 
que cada primero de año, como testimonio y celebración 

Classe práctica al Taller Oscar.
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del vínculo que les une con Cervera. Del grupo de amigos 
residentes en Barcelona y Valencia que adquirieron 
casas y comenzaron a pasar el verano en el pueblo hace 
ya casi tres décadas, conocidos al principio como “los 
maestros”, algunos ya fallecieron –Rita, Pepe, Vicente, 
Manolo, Graziella-, pero la gran mayoría han acabado 
formando parte del paisaje humano de nuestra localidad, 
convirtiéndose algunos en residentes permanentes tras su 
jubilación y expresando todos su alegría y reconocimiento 
por lo bien que se han sentido acogidos. GRÀCIES PER 
TOT AMICS…

NOVA MANCOMUNITAT TURÍSTICA “TERRES 
DEL MAESTRAT”

Per tal d’agrupar les individualitats d’un conjunt de 
pobles i dur a terme un projecte comú, l’any 2018 es 
crea l’Associació de Promoció Turística Terres del 
Maestrat, Ànima Interior, una iniciativa turística de 
desenvolupament econòmic i cultural de 10 pobles que 
busquen sumar esforços en tot allò que els uneix i els 
identifica. Els 10 pobles són: Canet lo Roig, Cervera del 

Maestre, La Jana, La Salzadella, Rossell, Sant Mateu, 
Tírig, Traiguera, Vilar de Canes i Xert. Es tracta però d’un 
projecte obert i s’estima en un futur poder incorporar més 
poblacions.
L’associació de Promoció Turística promou el Pla de 
Dinamització i Governança Turística 2019-2021 amb el 
futur conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat 
Valenciana i Patronat Provincial de Turisme Castelló. 
Actualment ja s’ha consolidat una línia normativa amb 
Turisme València i per part dels ajuntaments s’ha aprovat 
partida pressupostària a l’efecte.
La finalitat o eix estratègic d’esta associació és que 
Terres del Maestrat siga un destí turístic sostenible amb 
la capacitat d’ajudar a impulsar el desenvolupament 
econòmic del territori mitjançant una sèrie de d’actuacions 
amb el denominador comú de la protecció i l’estima pel 
medi ambient. Es planteja els objectius de fixar el territori 
com a destí turístic, fomentar l’increment de visitants 
i pernoctacions, desestacionalitzar l’oferta turística 
i impulsar l’increment d’empreses i llocs de treball 
relacionats en el turisme. La naturalesa i l’entorn rural, el 
patrimoni, la gastronomia i el folklore del Maestrat seran 
les senyes d’identitat.

Portal d’internet de Terres del Mestrat.

OBERTA UNA NOVA TENDA A CERVERA, “CASA 
CHUS”

El dia 6 de juliol tingué lloc al municipi l’obertura d’una 
nova tenda dedicada a la venda d’articles per a la llar i 
records de Cervera. Ubicada al nº 3 del C/ Magistrado 

(al costat de la Plaça) i propietat de Chus Viñes, espera 
cobrir un dels serveis de proximitat bàsic per al municipi. 
¡Enhorabana!.

VII TROBADA DE DRACS I BÈSTIES DE FOC

Orgnizado por el Ayuntamiento de Cervera tuvo lugar, un 
año más, durante los días 6 y 7 de julio, la VII edición 
de la Trobada de Dracs i Bèsties de Foc. Destacaron 
como actos centrales, a lo largo del sábado y domingo, 
los dos cercaviles de dracs y dimonis amenizados por la 
BATUCADA ESMUVI y la MUIXERANGA de Vinaròs. 
Participaron en los mismos, además de nuestro drac de la 
Fram, los dracs correspondientes a los municipios de Sant 
Quintí de Mediona (Barcelona), Riera de Gaià (Tarragona), 
Tarragona y Reus. Llegada la noche del sábado, fue 
organizada una cena colectiva en la pista anexa al Pabellón 
(con casi 500 comensales) y posteriormente la preceptiva 

verbena amenizada por el grupo musical LA RED. Todo 
lo anterior fue acompañado por el correspondiente sopar 
de germanor, el tradicional mercado de productos de la 
zona ubicado en las calles Major y Vallada y la presencia 
de músicos y figurantes a cargo del grupo CULTHISME.

La Batucada de Vinaròs.
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Fotografia realitzada per María Sorribes Simó (Vinaròs)
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Alumnes de l’aulari de Cervera a la partida de L’Alqueria amb objecte de batejar una olivera mil.lenària. Al front la bandera 
d’Europa.

Un grapat de generaciones juntes: alumnes i exalumnes de Manolo en el seu sopar de despedida.
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Por lo que respecta a las PRECIPITACIONES, 
destacan las máximas del mes de octubre de 2018 
con 371 litros/m2 y las mínimas de febrero de 2019 
con 0 litros/m2.
En cuanto a las TEMPERATURAS, el mes más 
frío ha sido enero, con una media en las mínimas de 
4,1 grados. Solo en dos días de este mes, el 5 y el 
8, se alcanzaron temperaturas negativas (-1ºC). Con 
referencia a las máximas de la serie, fue el mes de 
junio el más caluroso, alcanzándose los días 29 y 30 
de junio los 41 y 42 ºC, respectivamente.

LOS 42 ºC REGISTRADOS EL DÍA 29 
DE JUNIO ES LA TEMPERATURA MÁS 
ALTA ALCANZADA EN EL MUNICIPIO 

DESDE QUE SE REGISTRAN LOS DATOS 
METEOROLÓGICOS.

8.- OBSERVATIRI METEOROLÓGIC

Precipitaciones (l./m.2) Temperaturas (ºC)

2018

Julio 19 34,4 21,8
Agosto 23 34.6 22,4
Septiembre 88 30,5 19
Octubre 371 23,1 13,6
Noviembre 170 17,4 10,3
Diciembre 9 17,3 7,5

2019
Enero 4 15,5 4,1
Febrero 0 18,1 4,2
Marzo 9 21,9 7,1
Abril 60 21 10,1
Mayo 29 24,9 17.9
Junio 1 30,2 16,9

La Rambla de Cervera. “Baixada del riu” el passat mes d’octubre
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LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR CUMPLE DOS AÑOS DE 
FUNCIONAMIENTO TRAS SUS INICIOS EN AGOSTO DE 2017

PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RECIBIR GRATUITAMENTE LOS BANDOS DEL 
AYUNTAMIENTO EN TU TELÉFONO MOVIL :

 * Aquellos que operen por ANDROID deben ir a Play Store, señalar la aplicación Cervera del Maestre 
informa y pulsar instalar.
 * Aquellos que operen por IPHONE deben ir a App Store, señalar la aplicación bando móvil, después 
el código postal del municipio (12578) y pulsar instalar.

El próximo 21 de agosto de 2019 la Unitat de Respir 
de Cervera cumplirá dos años de funcionamiento. 
A fecha actual el número de usuarios asciende a 
32, seleccionados previamente por los propios 
Servicios Sociales del Ayuntamiento y divididos 
en 3 grupos: el primero asiste a clases los lunes, 
miércoles y viernes de cada semana (de 10 a 12 
horas); el segundo lo hace los martes y jueves (de 
9:30 a 11:30 horas) y el tercero también en idénticos 
días aunque en diferente tramo horario (de 11:30 a 
13:30 horas). Las clases se imparten por parte de 
María Teresa Viñes en las dependencias que posee 
el Ayuntamiento en la primera planta del edificio 
consistorial.
Este nuevo servicio municipal, financiado por la 
Diputación de Castelló y el propio Ayuntamiento, 
se dirige a aquellas personas mayores susceptibles 
de recibir tratamiento terapéutico o ayuda por de-
terioro cognitivo. Se pretende, en última instan-

cia, mejorar la calidad 
de vida de las personas a 
través de ejercicios que 
estimulen sus capacida-
des físicas y psicológicas 
con objeto de mantener 
el mayor tiempo posible 
su independencia en el 
desarrollo de las activi-
dades de la vida diaria.


