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FESTES
MAJORS
2019

AJUNTAMENT
DE CERVERA

Cervera del Maestre, del 3 al 12 d’agost
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Carretera CV-135, KM. 9
info@molicervera.org - Tel. 964 86 55 15

HORARI DE VISITES:
Dimarts a dissabte: 10 a 14 h. i 17 a 20 h.
Diumenges: 10 a 14 h. (consultar web: www.molicervera.org)
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REPRESENTANTS DE FESTES
· Salutació de l ‘Alcalde
· Salutació dels Mantenidors de Festes
· Reines de les Festes Majors 2019

MOSTRA DEL XIII CONCURS DE 
FOTOGRAFIA TOMÁS MONZÓ

ACTE DE RECONEIXEMENT PÚBLIC
als Alcaldes i Regidors de Cervera en el 40 aniversari de 
constitució dels Ajuntaments democràtics (1979-2019)

PROGRAMACIÓ

PREUS, TELÈFONS I CONCURSOS
· Preus
· Telèfons d’interés
· Bases del XIV Concurs de Fotografia Tomás Monzó

RACÓ CULTURAL
· Col·laboracions històriques
· Poesia

ENTITATS PATROCINADORES

ÍNDEX
R E P R E S E N TA N T S 

D E  F E S T E S
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Salutació de l ‘Alcalde

 Abans que res voldria aprofitar aquesta Salutació festiva per a 
traslladar un triple agraïment. En primer lloc, i de tot cor, a tots els veins del 
municipi per la confiança dipossitada en mi a l’hora d’escollir-me, per tercera 
vegada consecutiva, com alcalde de Cervera. Estigueu convençuts que, 
conjuntamente amb la resta de Corporació municipal, farem tot el possible 
a l’hora de defendre els interessos dels nostres veïns i promoure aquelles 
actuacions beneficioses per a la col.lectivitat. Agrair també, en segón lloc, 
l’important esforç realitzat per la recentment constituïda Associació de 
Jovens de Cervera, els components de la qual han traslladat a l’Ajuntament 
la possibilitat d’organitzar tota una sèrie de nous actes que, incorporats ja 
al present Programa de festes, l’enriqueixen i dinamitzen profundament. 
Per últim, no voldria passar per alt les múltiples atencions que hem rebut 
per part de María Milagros y Rosendo Sorlí Fos, mantenidors de les Festes 
d’enguany i, gràcies als quals, a manera d’homenatge pòstum, podrem 
recuperar la memòria del seu pare Rosendo Sorlí Sorlí, principal impulsor 
-i benefactor- a l’hora de dignificar i solemnitzar les festes patronals 
dedicades a la Mare de Déu de la Costa.
 Voldria també utilitzar aquest espai per a recordar públicament a tots aquells veïns de Cervera que 
tristement, per defunció o malaltia, ja no podran estar presents entre nosaltres i, al mateix temps, traslladar 
el meu abraç més afectuós als seus familiars per aquestes pèrdues o absències tan irreemplaçables. No 
obstant això, en el nostre record ha d’estar també la nostra obligació de seguir avant per ells; pels qui, sota 
el mantell protector dels nostres benvolguts patrons, ens exigeixen que continuem lluitant cada día i que, 
com ells en el seu dia ho van fer, disfrutem d’uns merescuts dies de descans i diversió.
 Animar-vos també a que utilitzeu aquests dies festius per a demostrar que som un poble que sabem 
acollir i integrar els visitants, fent-los partícips de les nostres festes i tradicions. Al cap i a la fi, i com no hi 
ha millor publicitat que la que es transmet de boca en boca, cal que aprofitem aquestes jornades per a 
transmetre les excel·lències de Cervera i, amb elles, possibilitar l’atracció de nous visitants i potenciar el 
creixement del nostre municipi.
 Res més. Traslladar-vos de nou els meus millors desitjos per a estes Festes Majors, que les utilitzeu 
com a excusa perfecta per a fer aquelles coses que sempre deixeu aparcades al llarg de l’any i, sobretot, que 
pugueu emplear aquests moments per a practicar la felicitat amb la vostra familia, els vostres amics i, 
sobretot, amb vosaltres mateixos. Moltes gràcies a tots, una forta abraçada i un emotiu visca a Cervera.

          Adolf Sanmartín Besalduch
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Saluda del Alcalde

 Antes que nada quisiera aprovechar este Saludo festivo para trasladar un triple agradecimiento. En 
primer lugar, y de todo corazón, a todos los vecinos del municipio por la confianza que me habéis depositado 
a la hora de elegirme, por tercera vez consecutiva, alcalde de Cervera. Debéis estar convencidos que, 
conjuntamente con el resto de Corporación municipal, haremos lo máximo posible a la hora de defender 
los intereses de nuestros vecinos y promover aquellas actuaciones beneficiosas para la colectividad. 
Agradecer también, en segund lugar, el importante esfuerzo realizado por la recientemente constituida 
Associació de Jovens de Cervera, cuyos componentes han trasladado al Ayuntamiento la posibilidad de 
organizar toda una serie de nuevos actos que, incorporados ya en el presente Programa, lo enriquecen y 
dinamizan profundamente. Por último, no quisiera dejar pasar por alto las múltiples atenciones que hemos 
recibido por parte de María Milagros y Rosendo Sorlí Fos, mantenedores de las Fiestas de este año y, gracias 
a los cuales, a manera de homenaje póstumo, podremos recuperar la memoria de su padre Rosendo Sorlí 
Sorlí, principal impulsor -y benefactor- en la tarea de dignificar y solemnizar las fiestas patronales dedicadas 
a la Mare de Déu de la Costa.
 Quisiera utilizar también este espacio para recordar públicamente a todos aquellos vecinos de 
Cervera que tristemente, por defunción o enfermedad, ya no pueden estar presentes entre nosotros y, 
al mismo tiempo, trasladar mi abrazo más afectuoso a sus familiares por estas pérdidas o ausencias tan 
irreemplazables. No obstante ello, en nuestro recuerdo debe estar también nuestra obligación de continuar 
adelante por ellos; por los que, bajo el manto protector de nuestros queridos patronos, nos exiguen que 
continuemos luchando cada día y que, como ellos lo hicieron en su día, disfrutemos de unos merecidos 
días de descanso y diversión.
 Animaros también a utilizar estos días festivos para demostrar que somos un pueblo que sabemos 
acoger e integrar a los visitantes, haciéndoles partícipes de nuestras fiestas y tradiciones. Al fin y al 
cabo, y dado que no existe mejor publicidad que la que se transmite de boca en boca, es necesario que 
aprovechemos estas jornadas para transmitir las excelencias de Cervera y, con ello, posibilitar la atracción 
de nuevos visitantes y potenciar así el crecimiento de nuestro municipio.
 Nada más. Trasladaros de nuevo mis más mejores deseos para estas Fiestas Mayores, que las utilicéis 
como excusa perfecta para hacer aquellas cosas que dejáis aparcadas a lo largo del año y, sobre todo, que 
empleéis estos momentos para practicar la felicidad con vuestra familia, con vuestros amigos y, sobre 
todo, con vosotros mismos. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y un emotivo viva a Cervera.

                                  Adolf Sanmartín Besalduch 
 



6

Mantenidor de les Festes

 Homenatge a Rosendo Sorlí Sorlí

Mª Milagros i Rosendo Sorlí Fos, i en representació dels seus 
altres dos germans Mª Teresa i Vicente, seran els mantenidors 
en la Presentació de les Reines de Festes 2019 a proposta de 
l’Excel·lentíssim Ajunta ment de Cervera del Maestre.
En el seu discurs rendiran un homenatge a son pare Rosendo 
Sorlí Sorlí, que va nàixer a Cervera el 28 d’octubre de 1919.
Ho recordem ací breument:
Al finalitzar la guerra civil, la seua família i ell es van traslladar 
a Valèn cia i allí va conéixer a la que després seria la seua 
esposa Maruja Fos Frechina. Es van casar i professionalment 
es van dedicar a la fabricació d’articles de corsetería.
Rosendo mai va perdre les seues arrels i l’amor al seu poble 
i que a més va transmetre a Maruja i als quatre fills que va 
tindre el matrimoni i que va fer que foren assidus residents 
estiuencs i quants dies festius els permetia acostar-se a 
Cervera.
Va ser el promotor de la formació de la Comissió de 
Festejos de la Mare de Déu de la Costa del carrer de La Vallà 
que va portar a Cervera diferents espectacles musicals i 
d’entreteniment cada 7 de setembre durant molts anys.
Tenia tanta devoció a la nostra patrona que, al setembre 

de 1971, va donar a Cervera la imatge que està instal·lada en la replaceta del carreró Vallà amb el carrer 
Reverend Miña na.
Va participar en moltes iniciatives religioses, civils i culturals del municipi col·laborant amb l’església i amb 
l’Ajuntament.
Sempre va estar obert al diàleg, al consell i a l’ajuda que poguera prestar als seus paisans.
Va morir el 2 de desembre de 1995, a l’edat de 76 anys.

Rosendo Sorlí Sorlí (1919-1995



7

Mª Milagros Sorlí Fos

Va nàixer el 14 d’abril de 1948 a València i és la major dels quatre fills que van tindre Maruja Fos i Rosendo 
Sorlí. Va tindre una feliç infància en el seu entorn familiar i va començar la seua escolarització en pàrvuls del 
col·legi de les Teresianes. Després va passar al col·legi de les Esclaves de María, on va estudiar tot el batxiller 
fins que va eixir als 17 anys per a fer el Preuniversitari en l’Institut Sant Vicent Ferrer.
Des de molt xicoteta passava les vacacions d’estiu a Cervera junt amb els seus pares i iaios on va fer molt 
bones amigues i amb les que participava activament en tot el programa de festejos que es preparava per 
a les festes.
Va continuar els seus estudis universitaris i es va decantar per les lletres, estudiant la carrera de Filosofia i 
Lletres en la Universitat de València.
Es va casar amb el metge cirurgià Juan José Llombart i van tindre quatre fills: Ana, Juanjo, Alicia i Javier. Van 
continuar amb el costum de visitar Cervera sempre que podien per a estar amb els iaios durant l’estiu.
El 24 de juny de 2006 el seu fill Juanjo va morir d’accident de moto... I la vida cambió..., però en 2009 la seua 
filla Alicia i el seu marit Carlos Ferrando els van donar el seu primer nét, Carlos, que junt amb els que van 
vindre després, Marcos, Nacho i Alicia, són l’alegria de la seua família.

Rosendo Sorlí Fos

Va nàixer el 3 d’agost de 1959 a València i va ser el tercer fill de Maruja i Rosendo.
La seua relació amb Cervera va començar molt prompte i és que al mes de nàixer ja ho van portar els seus 
pares al poble i no ha faltat cap any a visitar-ho, almenys en les vacacions d’estiu.
Va estudiar en el col·legi El Pilar de València i a l’acabar COU va fer arquitectura d’interiors i disseny gràfic.
De xiquet organitzava amb els seus amics de Cervera sessions de teatre i playbacks en el soterrani de sa 
casa i en la seua joventut va participar en els “Festivales 1, 2, 3...” que s’organitzaven per a festes a Cervera.
De professió dissenyador gràfic ha treballat per a diversos estudis de publicitat i impremtes de València.
És casat amb Isabel Álvarez i tenen una filla de 19 anys, Marta, que en 2008 va ser Reina infantil de l’Esport 
de les Festes de Cervera.
El seu hobby són les Falles en el seu aspecte festiu i cultural havent guanyat diversos premis sobre la seua 
història.
També li apassiona la història del barri de l’Exposició de València, on viu i del que ha escrit diversos articles 
per a revistes i llibrets fallers.
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Reines de les 
Festes Majors
          2019
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Sara
Segarra
Monzó

Reina 
de les
Festes 
Majors
2019
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Reina
infantil 

de les
Festes 

Majors
2019

Mireia
Sorlí

Subirana
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Andrea
Alemany
Cervera

Reina 
de 
L'ESPORT
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Venus
Isasi
Pauls

Reina 
de  la

SIMPATiA
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Aitana
Lainez
Morell

Reina 
de LA
JOVENTUT
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Reina 
de  lA

CULTURA

Nerea 
Llopis

Anglés
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Anna 
Sanmartín
Ferrer

Reina 
de Ls
QUINTOS
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Reina 
INFANTIL

de
L'ESPORT

Paula 
Compte 
Vidal
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Leire
Querol 
Meseguer

Reina
INFANTIL 
de LA
SIMPATIA



18

Mostra del  XIV è Concurs 
de Fotografia Tomás Monzó

Edició 2018
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Primer Premi

ANDREA ALEMAY CERVERA
Vinaròs.
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Segón Premi
ANDREA ALEMAY CERVERA

Vinaròs.



21

ENRIC LLAÓ SÁNCHEZ
Reus.

Tercer Premi
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SÒNIA TORRALBA BELLÉS
Cervera del Maestre.

Quart Premi
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SÒNIA TORRALBA BELLÉS
Cervera del Maestre.

Cinquè Premi

ALEIX BALAGUÉ CERVERA
Vinaròs.
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ACTE DE RECONEIXEMENT A ALCALDES I REGIDORS DE 
L’AJUNTAMENT DE CERVERA DURANT LA DEMOCRÀCIA

(anys 1979-2019)

Enguany es compleixen 40 anys des de les primeres eleccions municipals democràtiques a la nos-
tra benvolguda Cervera. Durant estos 40 anys hem pogut observar com el poble ha anat evolucio-
nant, i serien innombrables totes les grans obres que s’han dut a terme al llarg d’este període (arriba-
da de l’aigua corrent, asfaltat i condicionament dels carrers, sanejament, infraestructures lúdiques i 
esportives tals com les piscines municipals, la pista de frontó o el pavelló municipal, restauració del 
Molí de l’Oli i l’Ermita de Sant Sebastià… entre d’altres). Per tots és sabut que la democràcia és una 
eina de progrés, i gràcies a ella avui en dia podem gaudir de serveis bàsics tals com una educació, una 
sanitat, uns serveis socials i uns serveis per a la tercera edat de qualitat. No obstant això, tot l’abans 
mencionat no hagués estat possible sense la implicació desinteressada de totes aquelles persones 
que han estat al front de l’Ajuntament, i recalco, tant a al govern com a l’oposició, perquè tots junts 
constitueixen l’equip que permet tirar endavant.

A les següents taules podeu veure totes les corporacions municipals des de l’any 1979 fins al 2019, 
i a bon segur que us porta records. És curiosa l’evolució dels diferents partits polítics, des de la seua 
formació en l’època de la transició fins a l’actualitat. També podeu observar la relació de regidors 
amb el seu corresponent partit; hi ha qui ha estat en una legislatura, en dos, en tres... i hi ha qui porta 
32 anys en política local, quasi tota una vida. A tot cas, ja siguin “d’una part o d’una altra” està clar que 
el que els ha motivat a treballar per Cervera no es mes que el sentiment per un poble, pel seu poble. 
Per tot això, el pròxim dimecres dia 7 d’agost us convidem a l’acte d’homenatge a alcaldes i regidors 
que tindrà lloc al pavelló municipal, perquè com s’ha dit molt últimament, que millor festa que la 
festa de la democràcia. Us esperem, no falteu!

Dani Cervera

Dimecres 7 d’agost
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ALCALDES I REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE CERVERA (ANYS 1979-2019)

1979 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

18-4-1979

1. Vicente Cardona Pauls (UCD)
2. José Lorenzo Fonte Garcia (UCD)
3. Juan Antonio Salvador Viola (UCD)
4. Joaquín Fuster Ballester (UCD)
5. Miguel L. Llopis Vidal (UCD)
6. Víctor Vidal Roig (UCD)
7. Felipe Cervera Sorlí (PSOE)
8. Joaquín Adell Besalduch (PSOE)
9. Bautista Sorlí Coscollano (PSOE)

Eleccions
Cens electoral: 837

UCD: 400 vots / 60,51%
PSOE: 261 vots / 39,49%

1983 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

23-5-1983

1. Joaquín Adell Besalduch (PSOE)
2. Ramon Sorlí Berbi (PSOE)
3. Felipe Cervera Sorlí (PSOE)
4. Miguel Ferreres Ballester (PSOE)
5. José Lorenzo Fonte Garcia (AP-PDP-UL.UV)
6. Joaquín Sorlí Berbi (AP-PDP-UL-UV)
7. Vicente Cervera Besalduch (AP-PDP-UL-UV)

Eleccions
Cens electoral: 764

PSOE: 349 vots / 52,01%
AP-PDP-UL-UV: 322 vots / 47,99%

 
1987 

Data de constitució de l’Ajuntament: 
30-6-1987

1. José Ballester Salvador (FAP)
2. José Lorenzo Fonte Garcia (FAP)
3. Vicente Cervera Besalduch (FAP)
4. Antonio Viñes Ballester (FAP)
5. Joaquín Adell Besalduch (PSOE)
6. Vicente Sorlí Ballester (PSOE)
7. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)

Eleccions
Cens electoral: 737

FAP: 391 vots / 56,83%
PSOE: 297 vots / 43,17%

1991 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

15-6-1991

1. José Ballester Salvador (PP)
2. José Lorenzo Fonte Garcia (PP)
3. Vicente Cervera Besalduch (PP)
4. José Moliner Garcia (PP)
5. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
6. Antonio Adell Montaner (PSOE)
7. Felipe Cucala Agramunt (PSOE)

Eleccions
Cens electoral: 703

PP: 347 vots / 51,79%
PSOE: 323 vots / 48,21%
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1995 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

17-6-1995

1. José Ballester Salvador (PP)
2. Vicente Vidal Ballester (PP)
3. Manuel E. Ballester Sorlí (PP)
4. Antonio M. Adell Viñes (PP)
5. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
6. Alicia Garcia Cardona (PSOE)
7. Manuel Gimenez Garcia (PSOE)

Eleccions
Cens electoral: 741

PP: 366 vots / 51,69%
PSOE: 342 vots / 48,31%

1999 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

3-7-1999

1. Carolina Salvador Moliner (PP)
2. Vicente Vidal Ballester (PP)
3. Antonio M. Adell Viñes (PP)
4. Mª Amparo Segarra Salvador (PP)
5. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
6. Antonio Lluch Cardona (PSOE)
7. José Vicente Gascó Tomás (PSOE)

Eleccions
Cens electoral: 678

PP: 306 vots / 48,96%
PSOE: 305 vots / 48,80%

UV: 14 vots / 2,24%

2003 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

14-6-2003

1. Antonio Lluch Cardona (PSOE)
2. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
3. José Vicente Gascó Tomás (PSOE)
4. Vicente M. Llopis Pelecha (PSOE)
5. Carolina Salvador Moliner (PP)
6. José Ballester Salvador (PP)
7. Víctor Ballester Sorlí (PP)

Eleccions
Cens electoral: 649

PSOE: 306 vots / 50,08%
PP: 305 vots / 49,92%

2007 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

16-6-2007

1. Antonio Lluch Cardona (PSOE)
2. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
3. José Vicente Gascó Tomás (PSOE)
4. Vicente M. Llopis Pelecha (PSOE)
5. Joaquín Ferreres Salvador (PSOE)
6. Carolina Salvador Moliner (PP)
7. Juan Manuel Viñes Ballester (PP)

Eleccions
Cens electoral: 645

PSOE: 380 vots / 63,12%
PP: 222 / 36,88%
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2011 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

11-6-2011

1. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
2. José Vicente Gascó Tomás (PSOE)
3. Vicente Ferreres Sorlí (PSOE)
4. Joaquín Ferreres Sorlí (PSOE)
5. Antoni Sorlí Artiga (PSOE)
6. Dominique Etienne Vincent (PSOE)
7. Juan Manuel Viñes Ballester (PP)

Eleccions
Cens electoral: 595

PSOE: 411 vots / 77,4%
PP: 120 vots / 22,6%

2015 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

13-6-2015

1. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
2. José Vicente Gascó Tomás (PSOE)
3. Vicente Ferreres Sorlí (PSOE)
4. Joaquín Ferreres Sorlí (PSOE)
5. Antoni Sorlí Artiga (PSOE)
6. Roberto Moliner Gimeno (PP)
7. Andrés RedóViñes (PP)

Eleccions
Cens electoral: 551

PSOE: 333 vots / 69,38%
PP: 147 vots / 30,63%

2019 
Data de constitució de l’Ajuntament: 

15-6-2019

1. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
2. Antoni Sorlí Artiga (PSOE)
3. Mª Teresa Vidal Ballester (PSOE)
4. José Vicente Gascó Tomás (PSOE)
5. Iris Salvador Artiga (PSOE)
6. Andrés Redó Viñes (PP)
7. Custodio Vidal Lloret (PP)

Eleccions
Cens electoral: 530

PSOE: 321 vots / 70,09%
PP: 137 vots / 29,91%

Alcaldes

1979. Vicente Cardona Pauls (UCD)
1983. Joaquín Adell Besalduch (PSOE)
1987. José Ballester Salvador (FAP)
1991. José Ballester Salvador (PP)
1995. José Ballester Salvador (PP)
1999. Carolina Salvador Moliner (PP)
2003. Antonio Lluch Cardona (PSOE)
2007. Antonio Lluch Cardona (PSOE)
2011. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
2015. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)
2019. Adolfo Sanmartín Besalduch (PSOE)

NOTA:  UCD: Unión de Centro Democrático; PSOE: Partido Socialista Obrero Español; AP: Alianza Popular; PDP: Partido Demócrata 
Popular; UL: Unión Liberal; UV: Unión Valenciana; FAP: Federación de partidos de Alianza Popular; PP: Partido Popular
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PROGRAMACIÓ
2019
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DIVENDRES, 2 D’AGOST
ENGALANAMENT DE CARRERS

Durant tot el día es procedirà a l’engalanament de carrers. L’Ajuntament facilitarà bosses de 
banderins a un preu mòdic (2 Euros/bossa) durant els següents horaris: diimarts i dimecres, 30 i 

31 de juliol, de 18 a 21 hores, a la BIBLIOTECA.

20:00 hores. “BIRRATLÓN” al BAR MATI.
Apuntar-se previamente a l’esmentat establiment.
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DISSABTE, 3 D’AGOST
DIA DE LES REINES

10:30 hores. PASSEIG AMB BICICLETA per a totes les edats.
Recorregut urbà: Plaça Maestrat, C/ Vallada, passeig Cova Fonda, C/ Planet i C/ Nou.
Lloc d’eixida: Plaça Maestrat. Organitza: Club Ciclista i Senderista de Cervera. Es regalarà la 
corresponent gorra.

11:30-14 hores. TOBOGAN AQUÀTIC per a totes les edats.
Lloc: carrer adjunt a la Plaça Maestrat. Cal portar banyador i xancles.

19:00 hores. CERCAVILA DE L’AJUNTAMENT i REINES DE FESTES 2018, acompanyats per la BANDA 
UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA de CERVERA. Lloc d’eixida i arribada: Plaça Maestrat.

20:00 hores. INAUGURACIÓ DEL NOU AJUNTAMENT a carrec de la Corporació municipal i Reines de 
festes 2018. Lloc: Plaça Maestrat.

20:30 hores. PREGÓ D’INICI DE FESTES des del Balcó de l’Ajuntament a càrrec de l’Alcalde del 
municipi, SR. ADOLF SANMARTÍN BESALDUCH, i de les REINES DE FESTES 2018. Lloc: Plaça Maestrat.

21:00 hores. GLOBOTÀ (amb 700 globus). Lloc: Plaça Maestrat.

23:30 hores. ACTE DE PROCLAMACIÓ DE LES REINES DE FESTES 2019.
Mantenidors de les Festes: Srs. MARÍA MILAGROS i ROSENDO SORLÍ FOS. En representació i 
reconeixement al seu pare ROSENDO SORLÍ SORLÍ (Cervera, 1919 - València, 1995). Lloc: Pavelló 
municipal cobert.

0:30 hores. Actuació de l’ORQUESTRA VENDETTA PROJECT. Lloc: Pista del Pavelló municipal. Al 
finalitzar DISCO-MÒBIL.
Preu de l’entrada: GRATUïT.
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DIUMENGE, 4 D’AGOST
DIA DE LA GENT GRAN

12:00 hores. MISSA MAJOR. Lloc: Església Parroquial de l’Assumpció.

13:00 hores. Inauguració de l’EXPOSICIÓ PINTURA I CERÀMIQUES. Autor: Sergi Castell Ferreres. 
Lloc: Ermita de Sant Sebastià. Horari: diumenge, de 18 a 20 hores, i dilluns, de 12 a 14 hores i de 18 a 
20 hores.

18:00 hores. XXXVII Edició de la CARRERA A PEU DE CERVERA.
Recorregut urbà: Plaça Maestrat, C/ Vallada, Passeig de la Cova Fonda, C/ Planet i C/ Nou.
Lloc d’eixida: Plaça Maestrat. Organitza: Club Ciclista i Senderista de Cervera. Col.labora: Club Atletisme 
Baix Maestrat. Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera.

Hores
de sortida Categories Distàncies

(metres)
18:00 INICIACIÓ (any 2012 i posteriors) 300
18:20 BENJAMÍ (anys 2010-2011) 850
18:35 ALEVÍ (anys 2008-2009) 850
18:50 INFANTIL (anys 2006-2007) 1.700
18:50 CADET (anys 2004-2005) 1.700
19:00 ABSOLUTA (1979 fins 2003) 5.750
19:00 VETERANS (1978 i anteriors) 5.750

TROFEUS: per als tres primers de totes les categories.
MEDALLES: per als participants de les categories des d’Iniciació a Cadet.
SAMARRETES:  per als participants de les categories Absoluta i Veterans.
PLATAFORMA GRATUÏTA INSCRIPCIONS: carreraapeucervera.blogspot.com

19:00 hores. BERENAR PER ALS NOSTRES JUBILATS. Amb la presència de les Reines de Festes.
Lloc: Llar de Jubilats i Pensionistes Sant Sebastià. Organitza i patrocina: Excm. Ajuntament de Cervera. 

22:30 hores. CONCERT A CÀRREC DE LA BANDA DE MÚSICA DE CERVERA. 
Lloc: Pavelló municipal cobert. Organitza: Unió Musical Santa Cecília. 
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DILLUNS, 5 D’AGOST
DIA DE LA INFÀNCIA

10:00 – 11.00 hores. CONCURS DE DIBUIX AGUSTÍN BALLESTER per als més menuts. 
Lloc: Pavelló municipal cobert. Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera. Edat mínima de participació: a 
partir dels 3 anys. Els dibuixos s’exposaran a l’Ermita de Sant Sebastià per a la festivitat de la Mare de 
Déu de la Costa.

11:00 – 13:00 hores. PARC INFANTIL.  S’invitarà a tots els assistents a refrescs.
Lloc: Pista del Pavelló municipal. 

13:00 hores. VIII
 Concurs de TORTILLES DE PATAQUES i POSTERIOR DEGUSTACIÓ (s´hauran de portar les tortilles a 
partir de les 12 hores).
Organitza: Associació d’Ames de Casa de Cervera.
Premi a la millor tortilla: una cistella amb productes de degustació.
Premi a la tortilla més original: un lot de vins.
Lloc: Pavelló municipal cobert
Preu dels tiquets: 
 - 1,50 Euros tres pinxos de tortilla.
 - 1,50 Euros beguda (demanar a la pròpia barra).  Vi, cervessa o refresc.

19:00 hores. BALL TÍPIC INFANTIL DE LA CARABASSA, JOTA i DANSA.
Lloc: Plaça Maestrat.
Organitza: Exc. Ajuntament de Cervera.
S’obsequiarà els balladors amb una bossa de llepolies.

23:00 hores. BALL TÍPIC DE LA CARABASSA, JOTA i DANSA.
Lloc: Plaça Maestrat.
S’obsequiarà cada ballador amb una botella de cava.
Edat mínima: 14 anys.

0:30 hores. DISCO-MÒBIL. FESTA del PIJAMA
Preu de l’entrada: GRATUïT. Lloc:  Pavelló municipal cobert.
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DIMARTS, 6 D’AGOST
DIA DE LA JOVENTUT

14:00 hores. CONCURS DE PAELLES.
Lloc: Plaça Maestrat. Organitza i Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera.
Premis: Primera millor paella una espatleta, que s’entregarà en el mateix moment. A banda, es donarà 
a cada colla una botella de vi i un meló.

19:30 hores. DESFILADA DE CARROSSES i DISFRESSES.
Lloc de sortida: davant del Pavelló municipal. 
ITINERARI:
 - Entrada de carrosses: carrers Obispo Marimón, Planet, Nou i Plaça Maestrat (es deixen els 
participants a la Plaça Maestrat i les carrosses es retiren a la Plaça Fàbriques).
 - Sortida de carrosses: carrers Vallada, Cova Fonda i Pavelló municipal.

Per motius de seguretat, no poden aparcar-se les carrosses a la carretera. S’hauran d’aparcar, 
ordenadament, les primeres davant del Pavelló i les següents al C/ Santa Genoveva i Baix les 

Cases.

22:00 hores. CONTINUEM LA FESTA AL PAVELLÓ… amb DISCO-MOBIL
Els participants en la desfilada 
de carrosses (i aquells que 
es vulguen afegir) podran 
continuar la festa, amb la 
mateixa indumentària, al 
PAVELLÓ MUNICIPAL, on es 
podran adquirir bocates per 
a sopar. Es repartirà també 
la corresponent espatleta per 
cada carrossa. 
Termini d’inscripció: a la 
Biblioteca durant els dies de 
venda de tauletes, a l’Ajuntament 
o a la barra del Pavelló.
Preu de l’entrada: GRATUïT.
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DIMECRES, 7 D’AGOST
DIA DE LES DONES

8:00 hores. CONSTRUCCIÓ DE CARAFALS.
Es recorda al veïnat que NO APARQUEN els vehicles als carrers Vallada i Barsella, de 7:00 a 12:00 
hores, amb l’objectiu de facilitar l’entrada a la Plaça dels corresponents tractors i carafals.

12:30 hores. CAGÀ DEL MANSO.  Es podrán adquirir els tiquets a qualsevol membre de la Unió de 
Joves.
Preu del tiquet: 3 euros (s’assignarà a cadascú la quadrícula corresponent). Premi: 500 euros.
Lloc: Camí la Sènia.
Organitza: Unió de Joves de Cervera.

14:00 hores. DINAR POPULAR DE DONES. 
Lloc: Pavelló municipal cobert. 
Al finalitzar el dinar, a les 17:00 hores, posterior “BECERRÀ” a la Plaça del Maestrat. Ramaderia IVÁN 
MESEGUER, de Cervera.
Organitza: Associació d’Ames de Casa de Cervera.

19:30 hores. ENTRADA DE BOUS (únicament bous).
Ramaderia: GERMÁN VIDAL, de Cabanes.

24:00 hores. ACTE DE RECONEIXEMENT PÚBLIC a tots els components (alcaldes i regidors) que han 
format part de l’Ajuntament desde 1979 a l’actualitat (40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS). Es 
sortirà en comitiva, acompanyats/acompanyades per les Reines de Festes, l’Ajuntament i la banda de 
música, des de l’Ajuntament al Pavelló Poliesportiu.
ACTE SEGUIT: actuació de l’ORQUESTRA NUEVA ALASKA. Al finalizar DISCO-MÒBIL.
Preu de l’entrada: GRATUÏT.
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DIJOUS, 8 D’AGOST
BOUS A LA PLAÇA

10:00 hores. “SARDINÀ”.
Organitza: Exc. Ajuntament de Cervera.
Preu esmorzar: 1 Euro.

12:00 hores. ENTRADA DE BOUS.
Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

16:00 hores. CONCURS DE GUINYOT.
El primer dia el Mesón obsequiarà els 
participants amb un refresc i el darrer dia 
s’entregarà als quatre finalistes una espatleta 
per a cadascun. A banda, l’Ajuntament 
entregarà els corresponents trofeus a la parella 
guanyadora.
Patrocina: Mesón Celina i Excm. Ajuntament 
de Cervera. Organitza: Moises Solé.

17:00 hores. CONCURS DE BIRLES.
Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera.

18:30 hores. BOUS A LA PLAÇA.
Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

22:00 hores. SOPAR DE CABASSET. Finalitzat 
el sopar actuació del TRIO SANTA FE.
Preu de l’entrada: GRATUïT.
COM QUE LES ENTRADES SÓN GRATUÏTES, ES 
DEMANA ALS COMENSALS QUE LES BEGUDES 
S’ADQUIRISQUEN A LA BARRA DEL PAVELLÓ
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DIVENDRES, 9 D’AGOST
BOUS A LA PLAÇA I BOU EMBOLAT

10:00 hores. “SARDINÀ”.
Organitza:  Exc. Ajuntament de Cervera.
Preu esmorzar: 1 Euro.

12:00 hores. ENTRADA DE BOUS.
Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

14:00 hores. CORREBARS AMENITZAT PER 
XARANGA.
Punt de sortida: Plaça Maestrat.
Organitza: Unió de Joves de Cervera.

16:00 hores. CONCURS DE GUINYOT.
Patrocina: Mesón Celina i Excm. Ajuntament 
de Cervera. Organitza: Moises Solé.

17:00 hores. CONCURS DE BIRLES.
Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera.

18:30 hores. BOUS A LA PLAÇA.
Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

22:00 hores. BOU EMBOLAT.
Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

00:30 hores. Actuació de l’ORQUESTRA 
PLATEA.  Al finalitzar DISCO-MÒBIL.
Preu de l’entrada: GRATUïT. 
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DISSABTE, 10 D’AGOST
BOUS A LA PLAÇA I BOU EMBOLAT

10:00 hores. “SARDINÀ”.
Organitza: Exc. Ajuntament de Cervera.
Preu esmorzar: 1 Euro.

11:00 hores. Conferència-col.loqui sobre el llibre SENDEROS DE IBERIA, novel.la històrica que es 
publicarà a finals d’any per part de l’editorial Adarve. L’autor, el cerverí Alex Cortell Fuster, metge 
especialista en cardiologia a l’Hospital Provincial de Castelló, ens parlarà del procés d’elaboració dell 
libre i, sobretot, de l’importància que se li ha donat a Cervera i al seu entorn geogràfic (els equivalents 
en aquella època) a l’hora de redactar-lo.

12:00 hores. ENTRADA DE BOUS.
Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

16:00 hores. CONCURS DE GUINYOT.
Patrocina: Mesón Celina i Excm. Ajuntament 
de Cervera. Organitza: Moises Solé.

17:00 hores. CONCURS DE BIRLES.
Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera.

18:30 hores. BOUS A LA PLAÇA.
Ramaderia: GERMÁN VIDAL, de Cabanes.

20:00 hores. DESENCAIXONAMENT del 
bou Comandante (amb el nº 44). Ramaderia: 
GERMÁN VIDAL, de Cabanes. Organitza i 
patrocina: Peña Taurina Maestrat.

21:30 hores. EMBOLADA del bou Comandante. Ramaderia: GERMÁN VIDAL, de Cabanes.

22:00 hores. Segón BOU EMBOLAT. Ramaderia: GERMÁN VIDAL, de Cabanes.

00:30 hores. Actuació de l’ORQUESTRA ISAURA. Al finalitzar DISCO-MÒBIL. 
Preu de l’entrada: GRATUïT.  



38

DIUMENGE, 11 D’AGOST
BOUS A LA PLAÇA

10:00 hores. “LLONGANISSES i BOTIFARRES”.
Organitza: Exc. Ajuntament de Cervera. 
Preu esmorzar: 1 Euro.

12:00 hores. MISSA PELS DIFUNTS FILLS DE CERVERA. Lloc: Ermita de Sant Sebastià.

12:30 hores. ENTRADA DE BOUS. Ramaderia: IVÁN MESEGUER, de Cervera.

16:00 hores. CONCURS DE GUINYOT. Patrocina: Mesón Celina i Exc. Ajuntament.

17:00 hores. CONCURS DE BIRLES. Patrocina: Exc. Ajuntament de Cervera.

18:30 hores. BOUS A LA PLAÇA. Ramaderia: GERMÁN VIDAL, de Cabanes.

23:00 hores. 
Projecció de la pel.
lícula espanyola de 
comèdia YUCATÁN.
Diritgida per Daniel 
Monzón i presentada 
a Madrid l’agost de 
2018. Protagonitzada 
per Luis Tosar, 
Rodrigo de la Serna 
i Stephanie Cayo. 
Duració  : 1 hora i 40 
minuts.
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DILLUNS, 12 D’AGOST
SOPAR FI DE FESTES

21:30 hores.  TORRADA DE CARN, LLONGANISSES I BOTIFARRES, acompanyada per l’orquestra TRIO 
ONDA. 
Lloc: Pista del Pavelló municipal.  Organitza: Exc. Ajuntament de Cervera.
Preu de l’entrada: 12 Euros (inclou pa, vi, llimonada i aigua). La cervesa i els refrescs s’hauran de pagar 
a la barra.

Es recorda que els comensals s’hauran d’apuntar i pagar, prèviament, a la Biblioteca (dies 30 i 
31 de juliol), a l’Ajuntament (fins al divendres 9 d’agost) o a la barra del mateix Pavelló durant 
les nits de ball (fins al divendres dia 9 d’agost).
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FESTES PATRONALS DE LA MARE DE 
DÉU DE LA COSTA

7 i 8 de setembre de 2019
DISSABTE, 7 DE SETEMBRE

19:30 hores. OFRENA DE FLORS A LA PATRONA, amb assistència de Reines de Festes i Corporació 
Municipal. Posteriorment novena a la Mare de Déu (el dia 3, dimarts, es podrà fer l’encarrec de rams 
a la Biblioteca de 17 a 19 h. S’arreplegaran el mateig dissabte dia 7, de 12 a 13 h.)

00:30 hores. Actuació de l’ORQUESTRA DAVANNA. Preu de l’entrada: GRATUïT.  

DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE

12:00 hores. MISSA MAJOR i posterior processó amb presència d’Ajuntament i Reines de festes. 
Lloc: Església Parroquial de l’Assumpció.

19:00 hores. Representació de l’OBRA DE TEATRE « La mare… quina nit », a càrrec del Grup de 
Teatre Fadrell. 
Patrocina : Ajuntament de Cervera i Diputació Provincial de Castelló. Entrada gratuïta.
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P R E U S ,
T E L È FO N S 
I  CO N C U R SO S

PREUS

AJUNTAMENT DE CERVERA
Decreto 24/2007, de 23 de febrero, del Consell 

de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la 

Comunidad Valenciana.
1.-  No se permitirá la participación en ninguna clase de festejos taurinos a 

menores de 16 años, que únicamente podrán acudir como espectadores.
2.- No se permitirá la participación de personas que muestren falta de 

condiciones físicas para intervenir en el festejo.
3.- Se respetará la integridad física de los animales, prohibiéndose la crueldad 

y el maltrato de las reses, el uso de palos, garrotes, pinchos, lanzamiento de 
objetos y cohetes contra reses, así como cualquier otra práctica que suponga 
tortura para los animales.

4.- Se podrá solicitar la ayuda de los agentes de la autoridad en caso de 
producirse resistencia al cumplimiento de lo que se dispone en los apartados 
anteriores.

5.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de variar el orden y nombre de los 
festejos si las circunstancias así lo aconsejan.

· ORQUESTRES………. entrada gratuïta. 
 
· TORRADA DE CARN………………. Dilluns, 12 d’agost, 12 Euros. 
Es recorda que els comensals s’hauran d’apuntar i pagar previament a l’Ajuntament, a la Biblioteca 
(dimarts i dimecres, 30 i 31 de juliol, de 18 a 21 hores) i a la barra del mateix Pavelló durant les nits 
de ball (fins al dissabte dia 10 d’agost).

· TAULES I CADIRES………… Per a totes les festes (1 taula amb 6 cadires): 70 Euros.
                                           ….….... Per a una nit (1 taula amb 6 cadires): 30 Euros

- La venda anticipada de taules i cadires tindrà lloc els dies 30 i 31 de juliol (dimarts i dimecres) a 
la BIBLIOTECA MUNICIPAL, de 18 a 21 hores.

- Únicament es podran adquirir, de forma anticipada, taules i cadires si són per a totes les Festes. 

- Si l’opció és per a una única nit, l’adquisició tindrà lloc al mateix Pavelló municipal (en el lloc 
d’accés a la Pista Poliesportiva).
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ÁMBITO COMARCAL-PROVINCIAL

Guardia Civil.                                       062
- Sant Mateu.                       964-416002
- Benicarló.                           964-465010
- Vinaròs.                               964-407140

Ambulancias.                                       112
-   Cruz Roja.                          964-724850
-   Generalitat.                      964-244300

Hospital Comarcal :   
- Centralita.                          964-477000
- Solicitud visitas.               964-477160

Cruz Roja (Sant Mateu).       964-416088
Bomberos.                                             085
Emergencias                                         112
RENFE (ferrocarril).                902-240202
Taxis.  - Benicarló.                  964-460506
Taxis. - Vinaròs.                       964-455151
Autobuses Mediter.                964-220054
Información Mujer.                964-456452
(Centro de Vinaròs)
Agencia Tributaria.                 964-402211
(Hacienda. Vinaròs)
Oficina del Consumidor.        964-358791
Iberdrola.                                   901-202020
Información meteorológica        964-550456
Ayuda en carretera                 900-123505
Protección civil                        964-759000

Telèfons d’interés

ÁMBITO MUNICIPAL

Ayuntamiento.                        964-498001

Biblioteca.                               964-498172

Colegio público.                      964-498214

Consultorio médico.               964-405670

Cooperativa A. S. Isidro        964-498212

Farmacia.                                   964-498321

Iglesia parroquial.                  964-490388

Bantierra.                               964-498051
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1. TEMA

Les fotografies hauran de tractar la temática de les 
Festes Majors d’agost de Cervera (any 2019). 

Cada concursant podrà presentar fins a 3 fotografies, 
en BLANC i NEGRE i/o EN COLOR.

2. FORMAT

Les fotografies hauran de ser presentades impreses 
en dimensions compreses entre 13 x 18 cm. de 
tamany mínim i fins a un màxim de 25 x 30 cm.

Les fotografies hauran de ser lliurades dins d’un sobre 
blanc en el que ha de figurar el nom del concurs.  

Cada fotografia haurà d’indicar en la part posterior de 
la mateixa el nom del participant, l’adreça i el telèfon 
de contacte.

3. PREMIS

 1r Classificat: Diploma i 50 €

 2n Classificat: Diploma i 40 €

 3r Classificat: Diploma i 30 €

 4t Classificat: Diploma

 5é Classificat: Diploma

4. LLIURAMENT DE FOTOGRAFIES

Les fotografies podran entregar-se en hores d’oficina (9 a 
14h) a l’Ajuntament de Cervera, C/ Mártires, 1 C.P. 12.578. 

XIV Concurs de Fotografia Tomás Monzó
B A S E S

L’últim dia per a poder entregar-se serà el divendres  
31 d’agost de 2019.

5. JURAT I GUANYADORS

El Jurat estarà format per l’Alcalde-President de 
l’Ajuntament, el regidor de cultura i un membre de la 
familia de Tomás Monzó.

El tribunal es reunirà abans de finalitzar el mes d’agost. 
Durant els dies posteriors l’Ajuntament comunicarà el 
resultat als guanyadors i als mitjans de comunicació, 
si ho considera oportú.  

6. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

Totes les fotografies que participen al concurs seran 
exposades al setembre de 2019, amb motiu de la 
celebració de les Festes en honor a la Patrona, la 
Verge de la Costa.

Les fotografies premiades quedaran en poder de 
l’Ajuntament de Cervera i este podrà fer-ne l’ús públic 
que considere oportú. La resta podran retirar-se 
abans de 30 dies després de la seua exposició pública 
en les Festes de la Patrona.

El jurat pot declarar desert el concurs. 

Per últim, s’entén que tots els participants al concurs 
accepten íntegrament les bases del XIII Concurs de 
Fotografia “Tomás Monzó”.
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RACÓ 
CULTURAL
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Comissió de Festejos de la Mare de Déu
de la Costa (1964-1976)

Recordarem aquella comissió de festes que fa 55 anys van crear alguns veïns del carrer La Vallà i “limítrofes” 
en honor a la Mare de Déu de la Costa, patrona del nostre poble Cervera del Maestre.

Però, per què van ser els veïns del carrer La 
Vallà els que van tindre esta iniciativa?
Segons la tradició, la Mare de Déu de la Cos-
ta es va aparéixer a uns llauradors al final de 
la costa que té el Carreró Vallà (d’ací el seu 
nom en valencià), formant una replaceta 
amb l’actual carrer Reverend Miñana. És per 
això que els veïns de La Vallà i els seus vol-

tants van voler rendir-li un homenatge particular a la Mare de Déu 
cada 7 de setembre, un dia abans de la festivitat que se celebra cada 
any el 8 de setembre per ser la patrona del poble.

Corria l’any 1964 quan es va crear la Comissió de Festes promoguda 
per Rosendo Sorlí i que va presidir Fernando Salvador (pare). Com a 
secretari actuava José Segarra i la resta estava formada pels següents 
veïns: Fernando Salvador (fill), Antonio Sorlí, Carlos Segarra (Alcalde), 
Tomás Calaf, Manuel Salvador, Sebastián Fuster, Manuel Adell, Francis-
co Viñes, José Querol, Ramiro Ferrer, Ramón Fuster, Joaquín Ballester, José Fuster, Antonio Adell, Vicente 
Adell, Rosendo Viñes, Joaquín Ferrer, Fermín... , entre altres.
En este primer any, el dia 6 de setembre, es van adornar La Vallà i carrers adjacents amb banderetes de pa-
per i es va realitzar a l’entrada del carrer La Vallà des de la plaça, un arc de baladre, igual que en la replaceta, 
emmarcant el retaule de taulellets que hi ha de la Mare de Déu de la Costa. Cada 6 de setembre sempre al 
migdia, celebrava un menjar la Comissió, principalment, en el bar Penchín. Més avant van ser a restaurants 

d’altres pobles com Catí, Els Valentins, Sant Mateu...
Les celebracions van ser des d’un principi de caràcter, principal-
ment, religiós: novena, missa, rosari, processó…
Al matí del dia 7 s’oficiava missa concelebrada per dos o més 
sacerdots invitats per a això, després cercavila amb banda de 
música fins a la plaça on es tocava l’himne a Cervera i a la ves-
prada processó presidida pels mateixos sacerdots invitats i la 
comissió en ple. Tot això acompanyat amb el volteig general de 
campanes.
El dia 8, dia de la patro-
na, tenien lloc les ma-
teixes celebracions reli-
gioses però presidides 
per l’Alcalde i la resta del 
Consell Municipal.

En 1965 amb intenció 
d’afegir a estos festejos religiosos alguna actuació artística, es va 
decidir jugar un número de loteria de Nadal en participacions que 
es venien entre els veïns del poble i d’altres poblacions. Enguany 
es va contractar a una rondalla aragonesa que va actuar la nit del 7 
de setembre en el centre de la plaça.

La Comissió en la porta del bar Penchín.
7-9-1964

Cercavila cap a l’Ajuntament. 7-9-1965

COMISSIÓ DE FESTEJOS DE LA MARE DE DÈU DE LA COSTA 
(1964-1976)
Rosendo Sorlí Fos.
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En 1966 va haver-hi canvi en la Parròquia. Mossén Simó va ser 
substituït per Mossén Vicent Zaragozá.
En la Comissió la venda de loteria va augmentar considerable-
ment i per tant els beneficis també. Això va implicar un gasto 
major en els festejos que es va traduir en la impressió del progra-
ma de festes, en la celebració d’un refresc de germandat oferit 
a les autoritats i poble en general en el local del Cine Maestraz-
go i el muntatge d’un taulat en la plaça, anomenada a les hores 
del Generalíssim, on la nit del dia 7 va actuar el Cuadro de Va-
riedades procedents de València en el que formaven part, entre 
altres, la vedette Rosita Amores, el ventríloc El Gran Fele i la can-
tant espanyola Ana María del Carmen, acompanyats tots ells per 
una orquestra i presentat l’acte per José Vidal, paisà de Cervera. 
Pel que compten este espectacle va portar cua per com va ser 
d’atrevit per a l’època. En el descans es van rifar dos pernils amb 
la consegüent venda de tires de numerets, que van contribuir al 
pagament de tots els festejos. Esta rifa va acabar sent tradicional 
tots els anys. Per a finalitzar es va disparar una gran traca amb la 
terminació d’una de colors.

En 1967, després del “picante” espectacle de l’any anterior es va contractar a un Grupo de Jotas Aragone-
sas per a actuar la nit del dia 7.
La resta d’actes religiosos van ser semblants als anys anteriors.
El refrigeri va començar a celebrar-se en l’Ajuntament per a autoritats, invitats i comissió.

Amb el boom dels festivals de la cançó (Eurovisión, Benidorm, San Remo...) la Comissió va optar per a 
les Festes de 1968 a convocar el 1er. Festival de la Cançó de Cervera del Maestre. Per a això va publicar 
anuncis en premsa (Mediterraneo de Castelló, Las Provincias de València...) amb la convocatòria i la in-
formació per a sol·licitar les bases i inscriure’s. Els premis consistien en trofeu i premi en metàl·lic per als 
tres primers classificats. Es van inscriure més de 15 solistes o grups que acompanyats per una orquestra 
van oferir la nit del 7 de setembre una vetlada distinta, amena i emocionant. Els components del jurat 
estaven repartits entre el públic i el seu veredicte final va donar un empat en el primer lloc pel que es 
van repartir els diners del 1er i 2n classificats.

En 1969, segons consta en el programa d’eixe any, els actes religiosos no van variar respecte a altres 
anys. Va haver-hi canvi en l’Alcaldia. Carlos Segarra va passar el bastó de comandament a José Segarra.
De la mateixa manera, el President de la Comissió Fernando Salvador (pare) va cedir el càrrec a Rosen-
do Sorlí. No es va poder celebrar el 2n Festival de la Cançó per poca participació en la convocatòria i 
es va haver de contractar el Musical Reina de Saragossa amb diferents cantants, músics, còmics i il·lu-
sionistes perquè actuaren la nit del dia 7 de setembre acompanyats per una orquestra... i la rifa dels 
dos pernils!!!

Primer Programa de Festes. Setembre 1966

Processó pel carrer de La Vallà. 7-9-1968Comissió i Banda abans de la Processó. 7-9-1966
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Des de feia alguns anys, els espectacles que es portaven a Cervera la nit del 7 de setembre feien que 
vinguera molta gent dels pobles veïns i que la plaça quedara completament abarrotada al ser totalment 
gratuït l’esdeveniment.
La novetat de 1970 va ser l’actuació del Grup de Majorettes d’Amposta acompanyades per la Banda de 
Música de Cervera. Van entrar al centre del poble desfilant des de la carretera a mitjan vesprada del dia 7 
i a la nit van actuar en el centre de la plaça.
La nit es va completar amb l’actuació d’una família de pallassos musicals.

L’any 1971 va marcar importants canvis en la festa. Va començar el dia 6 amb l’adorn de carrers i menjar 
dels components de la comissió. Es van suprimir els actes religiosos del dia 7, ja que es repetien el dia 8.
A la vesprada va tindre lloc la Gran Carrera Ciclista, patrocinada per l’Il·lustríssim Ajuntament i Comissió de 
Festejos del carrer La Vallà, i organitzada per la Unió Ciclista de Vinaròs. L’entrega de trofeus es va realitzar 
en la plaça i les encarregades de fer-ho van ser Mª Cinta Fuster, Teresita Salvador i Mª Teresa Sorlí.
A la nit en el taulat de la plaça va actuar la Tuna de la Facultad de Derecho de València, un trio de cançó 
mexicana, un còmic, un malabarista i un mag. En el descans es va realitzar la tradicional rifa dels dos pernils 
i l’actuació de José Luis Querol (fill) imitant personatges populars de la televisió.
L’endemà, 8 de setembre de bon matí, diana per la Banda Local, volteig general de campanes i disparo 
de coets. Sobre les 9 h, en la plaça, va ser rebut per les autoritats i comissió el Bisbe de Tortosa, el valen-
cià D. Ricard Maria Carles i Gordó. A continuació cercavila fins a l’església on es va celebrar la Santa Missa 
oficiada per D. Ricard.
Al finalitzar, el Bisbe va inaugurar la nova imatge de la Mare de Déu de la Costa instal·lada en la seua 
replaceta i donada per Rosendo Sorlí Sorlí.
Va continuar la cercavila fins a la plaça on se va cantar l’himne a Cervera i es va disparar una mascletá 
oferida per José Roig de València. Després la comitiva va continuar fins a l’Ajuntament on es va servir un 
refrigeri per a autoritats i comissió.
A la vesprada va tindre lloc la tradicional Processó amb la imatge de la Patrona per l’itinerari de costum, 
finalitzant així les festes d’aquell any.

Actuació de les Majorettes d’Amposta. 7-9-1970

Actuació de la Tuna de Derecho de València. 7-9-1971 Actuació d’un mag. 7-9-1971

Actuació de família de pallassos musicals. 7-9-1970
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L’any següent, el 7 de se-
tembre de 1972, la carre-
ra ciclista es va substituir 
per un Campionat de Tir 
al Plat que va tindre lloc 
en l’interior del castell i 
del que va ser guanyador 
José Besalduch.
A la nit va actuar en el 
centre de la plaça la Ban-
da Cómico - Musical “Los 
Calderones”. I al finalitzar 
tots els assistents se’n van 
anar al carrer de La Vallà 
per a veure des d’allí el Castell de Focs Artificials que es va disparar en l’Ermita del Carme.
El dia 8 de bon matí, diana per la Banda Local, volteig de campanes i disparo de coets. Sobre les 10 h, 
cercavila d’autoritats i comissió fins a l’església on es va celebrar la tradicional missa concelebrada. Eixe 
any l’Alcalde va ser Fernando Salvador (fill).
Al finalitzar se’n va anar en cercavila fins a la plaça on se va cantar l’himne a Cervera i es va disparar una 
mascletá pel pirotècnic Sr. Tatay. Després la comitiva va arribar en cercavila fins a l’Ajuntament al tradi-
cional refrigeri.
A la vesprada van desfilar des de la carretera fins a l’església les Majorettes i els Cornetes i Tambors del 
Col·legi La Salle de Benicarló per a participar en la tradicional Processó de la Mare de Déu de la Costa.

En 1973 va tornar José Segarra a ser Alcalde i va tornar a celebrar-se el 7 de setembre la Carrera Ciclista 
per a Aficionats de 2a i Juvenils A. L’itinerari era: eixida del bar Rogelio cap al pont de Chirosa tornant 
fins a Sant Jordi i volta fins a Cervera amb premi de muntanya, repetint eixe mateix recorregut una altra 
vegada amb meta en el bar Rogelio on es van entregar els trofeus als guanyadors per part de la Reina de 
Festes, Mª Cinta Fuster.
Per la nit en el taulat de la plaça va actuar el espectacle Folklore Español compost pels Peques, Pepita 
Sánchez, Felipe del Rio i l’il·lusionista Walmer procedent de TVE. Com no, en el descans, es van rifar els 
dos pernils.
El dia 8 al matí va haver-hi volteig general de campanes, missa concelebrada, cercavila, mascletà i refrigeri.
A la vesprada van desfilar des de la carretera fins a l’església els Cornetes i Tambors de la O.J.E. de Vinaròs per 
a participar en la Processó de la Mare de Déu de la Costa.
I com era dissabte es va decidir que tornara a realitzar-se el Festival 1 2 3 (només els números musicals 
sense el concurs) que tant èxit va tindre en les festes d’agost.
El Festival 1 2 3 va nàixer de la idea de Josep Mª Crespi de traslladar el concurs televisiu “Un, dos, tres... res-

ponda otra vez” a la plaça de Cervera del Maes-
tre, on tots els participants i actors eren veïns i els 
números musicals de la subasta anaven a càrrec 
d’un grup de jóvens del poble després de moltes 
hores d’assajos. Cada any més jóvens i xiquets 
s’apuntaven per a eixir en el Festival...
Però açò és una altra història.

Les festes de 1974 van tindre dos al·licients piro-
tècnics més: el dia 6, a banda de l’adorn de ca-
rrers i volteig general de campanes, va haver-hi 
una xicoteta Cordà en la plaça i el dia 7 una Des-
pertà realitzada pel pirotècnic Tatay i els jóvens 
de la comissió a base de carcasses, masclets i 
trons de bac.Merce Crespi obsequiant amb una flor a Rosendo Sorlí. 8-9-1974

Inauguració de la nova 
imatge de la Mare de Déu 

de la Costa. 8-9-1971

El bisbe de Tortosa, Ricard Maria Carles, en el refrigeri
oferit per l’Ajuntament junt amb autoritats i components de

la Comissió. 8-9-1971
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Aquell any va tornar a celebrar-se el Concurs de Tir al Plat premi “Virgen de la Costa” en l’interior del cas-
tell amb entrega de premis. A la nit l’espectacle de la plaça va anar a càrrec del Grupo Folklórico de Jotas 
Valencianas de Educación y Descanso de València.
El dia 8, com de costum, al matí va haver-hi volteig general de campanes, missa concelebrada, cercavila, 
mascletà, refrigeri i a la vesprada novena i processó. I a la nit en la plaça reposició del Festival 1 2 3 que 
es va realitzar el 16 d’agost i que tant va agradar en la seua segona edició.

A mitjan d’agost de 1975 va prendre possessió de l’alcaldia Francisco Vidal que es va mantindre en ella 
fins a les primeres eleccions municipals democràtiques d’abril de 1979 on va eixir triat Vicente Cardona 
de la UCD.
Les festes van començar el dia 7 de setembre amb el Concurs de Tir al Plat premi “Virgen de la Costa”.
A partir d’aquell any ja no es van contractar espectacles musicals i les actuacions van anar a càrrec del Grup 
de Xiquets de Cervera del Festival 1 2 3. Aquell any van actuar la nit del dia 7 i a més amb una novetat que 
va ser la projecció d’una pel·lícula documental del poble amb la col·laboració dels Xiquets de Cervera, que 
va servir d’introducció al Festival 1 2 3 1975. En el descans es van rifar els tradicionals dos pernils i es van 
entregar els trofeus i premis del Tir al Plat.
L’endemà es van realitzar els tradicionals actes religiosos però no la mascletà.

Van arribar les festes de 1976 començant el dissabte 4 de setembre amb volteig general de campanes i 
a la nit actuació del Festival 1 2 3 1976 amb projecció de la pel·lícula rodada l’any anterior i de pel·lícules 
de les festes d’altres anys.
El diumenge 5, a la vesprada, els Xiquets de Cervera van desfilar disfressats de majorettes fins a la plaça 
on es van realitzar cucanyes.
Els festejos es van reprendre el dimarts 7 amb volteig de campanes, adorn de carrers, novena i traca en la 
plaça. El dia 8 va haver-hi volteig general de campanes, missa concelebrada i refrigeri en l’ajuntament. A la 
vesprada la processó i encesa d’una traca de colors en la plaça per a finalitzar les festes.

Els temps anaven canviant i la il·lusió, joventut i entusiasme amb què va començar la Comissió de Fes-
tejos de la Mare de Déu de la Costa del carrer La Vallà i “limítrofes” se va anar apagant i el cansament es 
va fer patent en els seus components. Ja no es feia loteria de nadal i els únics ingressos eren els que es 
treien de la rifa dels dos pernils. Per un altre costat l’ajuntament va ser fent-se càrrec de la celebració 
dels festejos de la Mare de Déu de la Costa i la Comissió va quedar en un segon pla, assumint tan sols un 
paper testimonial que va acabar amb la seua dissolució.

Però ningú podrà negar que durant un llarg temps la Comissió de Festejos va fer possible que entraren 
nous aires a Cervera del Maestre i que es portaren espectacles en viu que mai s’havien vist abans, ací.
Això sí, sempre baix el prisma polític de l’època i d’una festivitat molt, molt religiosa.

Rosendo Sorlí Fos

Últim Programa de Festes. Setembre 1976
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L’AJUNTAMENT DE CERVERA DE L’ANY  1812

Josep Joaquim Sorlí Moliner.

 El dinou d’abril de 1979 es constituïren els ajuntaments democràtics, després que el tres d’abril 
haguessen tingut lloc les primeres eleccions locals post-franquistes. Per aquesta raó, per celebrar els 40 
anys d’ajuntaments democràtics, millor dit, dels darrers ajuntament democràtics, he cregut millor recordar 
uns dels primers ajuntaments democràtics que hi va haver al poble, salvant les distàncies i la paraula en sí 
(democràcia) ja que han passat més de dos cents anys.
 Recordem a grosso modo el que va passar entre 1808-1814 quan, de cop i per diversos motius, 
una societat eminentment rural, empobrida, sense formació, controlada per les elits locals, anclada en 
l’Antic Règim (medievalisme), de sobte trenca amb uns estaments que venien des de feia gairebé 500 anys.  
Entraven des de feia uns anys uns nous aires, especialment des de França amb el triomf de la Revolució 
Francesa (1789), i que els resumim amb les seues tres paraules universals: llibertat, igualtat i fraternitat. 
Serà el que coneixem com a afrancesats els difusors d’aquests nous pensamente simplement pel fet de 
portar, tenir o creure en unes noves idees que, en definitiva, seran les que exportaran arreu del món els 
Il·lustrats.
 Aquestes noves idees xocaran amb dos dels pilars fonamentals de l’Antic Règim: el clergat i la 
noblesa. Els dos veien com el seu status quo se’n anava en orris i s’aprofitaren d’un poble incult i fàcilment 
manipulable, especialment des de les trones de les esglésies.
  A tot açò s’afegirà el que s’anomena guerra del Francés o els castellans en diran guerra de 
Independencia (1808-1814). Amb la connivència de la corona espanyola una gran quantitat de tropes 
franceses ocupaven el 1808 diverses poblacions estratègiques espanyoles en el que tenia que ser l’ocupació 
de Portugal per part de França i aquí, esclatarà un conjunt de revoltes que s’aniran canalitzant cap l’odi a 
tot allò que simbolitzava l’exèrcit francès. 
 Tanmateix es produirà un fet important, la primera constitució espanyola, la coneguda com La 
Pepa, la constitució de Cadis de 1812 en la qual, per cert, participarà un nét d’una cerverina, Francesc Xavier 
Borrull Vilanova, família santmatevana que havia emparentat amb els Marimón i Cardona de Cervera, una 
important nissaga familiar i que avui en dia en queda poc més que el record del que fou seu palau a 
Cervera, on està l’edifici de la farmàcia (Palau Borrull), així com diverses finques identificades al terme i que 
són de la Diputació de València (inclosos el terrenys on avui dia hi ha la piscina).
 Doncs bé, tenim l’ajuntament sortint i l’entrant. El primer no sabem com va ser elegit. El document 
comença:
“En la Villa de Cervera y Sala Consistorial de la misma á los veinte y ocho dias del mes de Junio año de mil 
ochocientos y doce.  Estando juntos y congregados los señores Pedro Thomas Besalduch, Alcalde ordinario; 
Vicente Ballester, Fernando Salvador y Miguel Fonte, Regidores primero, segundo y tercero; Josef Eroles, Sindico 
Procurador General, Pasqual Cervera, Sindico Personero de dicha Villa, asi juntos y legitimamente convodcados  
para dar el juramento y possesion al Alcalde ordinario, Regidores y Síndico Procurador General, que en el dia 
veinte de Mayo de dicho año fueron elegides para este año con aprobacion del excelentissimo Señor Mariscal 
Duque de Albufera, a saber; para Alcalde primero ordinario a Francisco Cervera de Thomas, para Regidor 
Decano a Josep Salvador de Fidele, para Regidor segundo á Joaquin Ballester de Manuel, y para Regidor tercero 
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a Thomas Antonio Vidal de Bautista y para Sindico Procurador General á Sebastian Cherta y para Alcalde de 
Montes á Francisco Salvador de Juan, y estando estos tambien en la misma Sala Capitular convocados igualment 
para este efecto y para su debida execucion...”.1
 Continua relatant com fou l’acte de possessió dels nou ajuntament i diu que l’alcalde sortint 
Pedro Thomas Besalduch  “... Alcalde ordinario sentado en una silla y con un libro Misal en sus manos llegó 
primeramente el dicho Francisco Cervera, Alcalde ordinario, nuevamente eligido, é incado de rodillas puso sus 
manos sobre dicho Misal, y puso á Dios nuestro Señor y á sus quatro Santos Evangelios que cumpliría bien la 
Vara de la Justicia con equidad, dando á cada uno lo que por Ley y derecho le corresponda sin odio, rancor, 
interes, ni venganza, y castigaria los excessos que se cometan en la Poblacion”. Li seguiren la resta de regidors 
amb idèntica cerimònia.
 Finalment, Pedro Thomas Besalduch “... Alcalde entregó al condevido Francisco Cervera la Vara de la 
Justicia en señal del la possesion que le dava y dió del empleo de Alcalde ordinario”. Es van sentar els nous 
regidors als seus seients fent així, simbòlicament, presa de possessió dels seus càrrecs.
 Com acaba dient el document notarial de possessió  “... de todo lo qual me requirieron les recibiera y 
autorizara Escritura Publica para memoria en lo venidero...”. Signaren com a testimonis Antonio Salvador y 
Josep Vidal, llauradors i veïns de Cervera. El notari fou Raymundo Forner. 
 Del document, més enllà de la seua importància ja que no tenim actes de l’ajuntament anteriors al 
1937, en destaquem quatre coses:

1) Els membres, sortints i entrants, de l’ajuntament del poble amb nom i cognom.
2) Es tracta, en principi, d’un ajuntament democràtic i sota el control francès, ja que el mariscal duc 

de l’Albufera no és altre que el general Suchet, un dels generals més famosos de l’exèrcit imperial 
francès de Napoleó.

3)  El fet del jurament, sobre un 
missal (ja hi havia constitució i de facto 
l’Imperi francès era aconfessional) i de 
genolls.
4) I finalment, la Vara. El que 
anomenem, mal anomenat, vara de 
comandament i que no és altra que 
la Vara de la Justícia, tal i com hem 
pogut veure literalment al document.

Per cert, a dia d’avui no en 
sabem a quin edifici de l’ajuntament 
i, per tant, sala capitular va tenir lloc 
l’acte. Tampoc sabem on para la vara 
de la justícia d`aquella època. La vara 
que porta l`alcalde és més recent que 
l`actual democràcia.

1 Totes les parts de document i en cursiva son extretes del text original i que es pot consultar a l’Arxiu Municipal de Sant Mateu, Protocols 
Notarials, Raimundo Forner, Cervera, 1801-1814.
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Gòria Ganga / 2019

MOLÍ DE L’OLI

Observo l’edifici prop del riu
que es troba junt la rambla de Cervera,

i em parla d’aquells anys de temps passat
quan vestia verdors de l’olivera.

És l’arbre més bonic, i més antic,
que el terme curullà del Maestrat,

amb tants anys d’oliveres mil·lenaries
que ens donen un bon gust d’antiguitat.

Ara que el temps avança  sens parar
i neixen noves formes dins la pensa,
observo el vell Molí,  callat, que viu

en el record de tants amb joia intensa.

D’aquells moments  enmig de la fredor
on cada oliva porta primavera,

em dóna la verdor del líquid d’or
que ens raja des del pit de l’olivera.

Tot el poble ens ofrena gust de fruit
que elabora aquell oli de primera,

que els aires nostres omple de sentor
i a tots perfuma l’oli de Cervera!
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PAGESIA
Gòria Ganga / 2019

Quan els camperols del  poble
marxen directe al seu tros,

van a conrear la  terra
sense peresa, amb esforç.

Recordo molt al meu avi
quan ell se n’anava al camp,
amb el seu carro i el matxo

i el gosset sempre al davant.
Encara era de nit…

I el camí recomençava,
amb una manta al damunt

tapant-se de pura  llana.
Per a cobrir-se del fred

que l’hivern arreu glaçava.
Després, a la primavera
tot el camp es renovava,

i florien de bell nou

els perfils de  cada branca.
Quan arribava l’estiu

la terra massa calenta,
els sucarrava els peus nus
de les velles espardenyes. 

I esperàven  la tardor
quan  el cel cantava amb l’aigua,

i refrescava aquells camps
on la terra sedejava.

Avui és un altre temps 
i els carros ja són història,

ara els cotxes i tractors
trenen noves trajectories.

Però la terra segueix
ben viva en els nostres passos,

i la varen conrear,
per deixar-la als nostres braços!

A tots els homes i dones que han conreat
el camp de la nostra terra.
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Gòria Ganga / 2019
PLUJA  A  CERVERA

S’aixeca el cel amb nuvolades grises

amenaçant un dia sense sol.

A por a poc, la pluja es fa present

i els vells carrers es van vestint de gotes,

amb un plugim que posa cara al temps

i mulla tot el poble de Cervera.

La pluja ve de tot arreu,

com un miracle nou

que espera i desespera,

mentre que el camp rep l’aliment humit

que és nèctar de la vida i de la terra.

Del finestral observo poble i camps;

l’aiguat esquitxa els vidres i el silenci

i va xopant tots els contorns

on va lliscant la pluja.

I l’hora també llisca pels meus ulls

mentre passejo la mirada

que reflecteix esclats de llum

i en cada toll un poc de cel.

Cervera mulla la postal

i un raig de sol posa el final!
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Solitario caminante que,
al transitar por un camino deslizante,
divisa allá a lo lejos,
en la cima de una montaña, 
un pueblo al que, caminando día tras día,
por fin llega el caminante.

En el pueblo reside una vecina
que el caminante quisiera conocer y saludarle.
Es esta vecina una mujer guapa, bonita y elegante
que, al encontrarse en una de sus calles,
el caminante le saluda
con una mirada profunda y una sonrisa elegante.

Y así empezó el romance del solitario caminante…

Joaquín Fuster Ballester
SOLITARIO CAMINANTE
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ENTITATS
PATROCINADORES
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Azahara Beltrán Ramos

serviempresa@gmail.com
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Tel.-964 49 01 71
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PAELLAS Y FIDEUÀ 
POR ENCARGO

CARNES A LA BRASA
TAPAS

BOCADILLOS
PLATOS COMBINADOS

Lourdes Fuster Gasulla
Plaça Maestrat, nº 2 - Cervera del Maestre - Tel. 964 49 81 14

Os desea Felices Fiestas
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C/. Arciprerste Bono, 52  -  12500 Vinaròs
Telf.: 964 40 77 93 - 659 90 63 24  -  innovaflor@yahoo.es
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DISQUEFU, S.L.
DISTRIBUIDOR DAMM, PRODUCTOS PASCUAL Y COCA-COLA

Camino Rusiñol, s.n.
12170 SANT MATEU

Tel.- 964 41 64 63

Tel. 964 49 82 18 - 607 477 260
C/ Nou, 25

12578 CERVERA DEL MAESTRE
atamonzo@gmail.com
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Tel.- 964 495 268  - movil 675 086 760
C/ Ramón y Cajal, 31  -  12330 TRAIGUERA ( Castellón) e-
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Tel: 651 776 823
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AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN 
A TODOS LOS SOCIOS Y LES DESEAMOS 

UNAS FELICES FIESTAS
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movil: 638 57 06 11
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MANOLO BAYARRI
Tel. 659 24 48 01

PELUQUERÍA LYSS
SERVICIO DE ESTÉTICA

HOME  -  DONA
Obert: DISSABTES, de 9h. a 13h.

C/ Nueva, 12 
Tel. 620 351 112

Cervera del Maestre

Exposición y ventas en Carretera N-232, km. 3   -   12500 VINARÒS
Tel. 964 45 16 42  -  964 45 12 99 - 964 40 16 48
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Javier Vidal Ballester
graduat social

& Bruno Simó Borrás
economista

Tot el personal de l’Assessoría Tràmits 
us desitgen a tots el cerverins, visitants i amics del poble 

unes bones festes

tràmits
assessoria

Avgda. Papa Luna, nº 8-bajos  (front Parador de Turisme) 12580 BENICARLO
Telf. 964785098 - Mov.639538491

tramits@tramits.es
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605 077 244

Paula Zaera
Telf.  667717620
Plaza San Valente, 16 - 12500 Vinaròs - Castellón

C/ Olivella, 24 - 12580 BENICARLÓ - Tel.: 964 46 14 96
facebook: Vestuario y Bordados La Catalana - taniamai2@hotmail.com - bordadolacatalana@hotmail.es



74



75

supermercat
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REPRESENTANTE EN CERVERA DEL MAESTRE: 
Vicente Sorlí Cherta

Don Sebastián, 7 
Tel. 964 498 176 

CERVERA DEL MAESTRE

SERVICIO 24 HORAS 902 160 438
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“puede adquirir nuestros productos en el Centro de Interpretación Molí de l’Oli”

TIENDA ONLINE
www.aceitespeset.com

VENTA Y ENVASADO DE ACEITES DE OLIVA
+34 635 689 075 / apesetcelma@gmail.com

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN
Calle San Pedro 12
12330 Traiguera (Castellò) España
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PLAYMAR INNOVACIÓN

ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN DE CASAS PREFABRICADAS ESTILO MODERNO
PROYECTOS, DISEÑO, OBRAS Y REFORMAS

OFICINA: CALLE RAMÓN LLULL, Nº 3, LOCAL 3  -  12500 VINARÒS
TELF. 964 631 584  -  647 440 168  -  647 440 180

C/ Santa Genoveva, 26 
Reservas: 964  49 89 93

DEDE TERRASSA
Amadeo Artiga

Tapas, Bocatas y Copas
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TRANSPORTES 
ALBERTO 

SORLI PERAIRE
Calle Fabriques 2  1º   

Tel: 630941001
Cervera del maestre
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us desitja molt bones festes majors i 
agraeix als veïns la seua col·laboració 
i participació en tots aquells actes que 
s’organitzen.

L’associació cultural 
Font de La Roca
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L´esTeL
MODA INFANTIL - De 1 A 16 AñOs

c/ sOcOrrO, 3 - 12500 VINArÒs
TeL. 964 450 789

www.LesTeLMODAINFANTIL.cOM

Moda infantil de 0 - 14 años
C/ SOCORRO, 3   -  12500 VINARÒS

TEL.- 964 91 65 45

CRISTIN
A CERV

ERA DOMENECH

C/ MAJOR, 1   -  12500 VINARÒS
TEL.- 964 450 789

WWW.LESTELMODAINFANTIL.COM

US DESITJA 
BONES FES

TES
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PISCINA MUNICIPAL

L’AJUNTAMENT DE CERVERA I 

EL PERSONAL DE LES PISCINES  

US DESITGEN BONES FESTES MAJORS

Bones Festes Majors !
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JUAN XXIII, 2 
BENICARLO 
964 47 0884 

Cita previa masajes  
616 45 00 98 

 LIMPIEZA DE CUTIS 
 TRATAMIENTOS FACIALES 
 UÑAS DE GEL 
 MANICURA Y PEDICURA 
DEPILACION LASER 
MAQUILLAJES 
RAYOS U.V.A 
PERMANENTE DE PESTAÑAS 
 
TERAPIAS MANUALES: 
 
MASAJE TERAPEUTICO Y DEPORTIVO 
MASAJE RELAJANTE 
TRATAMIENTO ANTICELULITICO MANUAL 
TRATAMIENTO GENERAL ARTICULAR 
MASAJE DRENANTE DE PIERNAS 
 

PELUQUERIA 
JOSE RAMON Y VICENTICA 

ESTHER  
CENTRO DE ESTETICA 

Avda. Fisic García Moliner 2A
Tel.- 964 41 61 26

12710 Snt Mateu (Castelló)
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RECANVIS
BENICARLÓ

 Hacemos pintura para su automóvil

C/ San Francisco, 115 bajo - 12580 BENICARLÓ (Castellón)
Tels.: 964 475 758 · 964 472 557 · 964 470 719 · 615 249 303

info@recambiosbenicarlo.com

RECANVIS DE L´AUTOMÒBIL
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Reial Santuari Verge de la Salut
Traiguera (Castellón)

Tel. 964 76 54 90
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Les desea 
Felices Fiestas

Enric Llaó

Tel.: 964 49 80 51
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Pub Els Arcs
 
US DESITGEM BONES FESTES

C/ Nou, 53

12578 Cervera del Maestre

Encarrecs per al menjador al telèfon 
603 03 08 58
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Construcción
Restauración

Rehabilitación

Prolongación Fray 
Salvador, 18
Tel. 964 498 147  
12578 CERVERA

CONSTRUCCIONES

LLUCH
CARDONA S.L.
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Especialistas en la creación de ambientes e instalaciones 
para el hogar.

¡Cuidamos hasta el más mínimo detalle! 
Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector, 
nos hemos convertido en una empresa de referencia 
a nivel nacional. 

PPodemos ofrecerte todo lo que necesites en:
Cocinas, ventanas, puertas, baños
electrodomésticos, pérgolas bioclimáticas, 
acristalamientos, escaleras, barandillas
y mucho más...
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MOBILIARI 
D’OFICINA 

I ARMARIS A MIDA
MIRTON ARMARIOS S.L.

Ctra. N-340, km.1053,6 - N: 8
12500 VINARÒS
Tel: 964 45 40 52
Mob: 607 666 130
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