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FESTES
MAJORS
2020

Cervera del Maestre, del
31 de juliol al 10 d’agost

AJUNTAMENT
DE CERVERA

Salutació de l ‘Alcalde
No resulta gens fàcil fer la presentació d’uns actes festius en un context
sanitari de pandèmia generalitzada com la present. I sobretot quan ha estat
aquesta mateixa pandèmia la que ens ha obligat a l’Ajuntament, per garantir la
seguretat dels nostres veïns i veïnes, a anul·lar part de la programació clàssica de
les nostres Festes Majors. Entre altres actes, la cercavila de la banda de música
obrint la setmana festiva, la nit de la proclamació de Reines caracteritzada pel
nerviosisme i l’emoció, les esbarrades de bous i la seua posterior exhibició a la
Plaça del Maestrat, la desfilada de carrosses i la concentració dels seus participants
en l’esmentada Plaça o els sopars de cabasset on, tots ben atapeïts, degustàvem
les aportacions culinàries de cada membre de la colla.
Tal vegada el millor i el més fàcil per a l’Ajuntament, davant d’aquesta situació
de crisi, hagués estat la suspensió de les Festes i esperar que la regressió de la
pandèmia ens deixara organizar-les de nou i amb més força per a l’any que ve…
Tot i així, però, des de l’inici del procés optàrem tota la corporació municipal,
lluny del desànim i amb l’ajut de les associacions locals, per reinventar les Festes
Majors, reprogramar els seus actes d’acord amb mesures estrictes de seguretat
i, en definitiva, organitzar unes jornades singulars i diferents on veïns i visitants
pogueren sentir-se a gust.
Fruit d’aquest consens i col.laboració no ha estat altre que la Programació que
ara tenen al davant: un conjunt de propostes lúdiques pensades per a tots els
públics i segments d’edat on es combinen els actes musicals amb els esportius,
sense oblidar els de tipus cultural i d’entreteniment. Esperem i desitgem que
siguen del vostre gust i, com a mínim, que ens servisquen no sols per a oblidar
i deixar enrere els dies de restriccions i confinament, sinó també, i sobretot, per
entrar amb més força i energia que mai a un període de tardor i hivern ple encara
d’incerteses i interrogants.
Aprofite aquestes línies per fer una crida a la responsabilitat i col.laboració
ciutadana, especialment a l’hora de respectar i practicar les mesures preventives
d’higiene i seguretat front la pandèmia. Únicament així es podran desenvolupar
les Festes sense alterar els actes o aplicar altres restriccions. També, per últim,
voldria fer menció especial a aquelles cerverines que enguany hagueren estat
elegides Reines i que, com a conseqüència de la crisi sanitària, no ha resultat
possible. A totes elles, a banda d’expressar-los la meua gratitud i reconeixement,
les encoratge a mantenir la il.lusió per a les Festes Majors 2021 on, juntament
amb les Reines de l’any, formaran un ampli ramell de bellesa i joventut difícilment
repetible.
Des de l’Ajuntament, tot i la conjuntura actual de crisi sanitària, us demane,
en nom i representació de tota la Corporació Municipal, que us cuideu molt i bé,
que participeu en tots els actes i que passeu unes excel.lents festes. Una forta
abraçada per a tots.
					
					

Adolf Sanmartín Besalduch
Alcalde de Cervera

Saluda del Alcalde
No resulta nada fácil hacer la presentación de unos actos festivos en un
contexto sanitario de pandemia generalizada como la presente. Y sobre todo
cuando ha sido esta misma pandemia la que nos ha obligado al Ayuntamiento,
para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, a anular parte de la
programación clásica de nuestras Fiestas Mayores. Entre otros actos, el pasacalle
de la banda de música abriendo la semana de fiestas, la noche de la proclamación
de Reinas caracterizada por el nerviosismo y la emoción, los toros en esbarrà
y su posterior exhibición en la Plaça del Maestrat, el desfile de carrozas y la
concentración de sus participantes en la referida Plaça o las cenas de sobaquillo
donde, todos bien apretados, degustábamos las aportaciones culinarias de cada
miembro de la colla.
Tal vez lo mejor y más fácil para el Ayuntamiento, dada la presente situación
de crisis, hubiese sido la suspensión de las Fiestas y esperar a que la regresión
de la pandemia nos pudiera permitir organizarlas de nuevo y con más fuerza
para el próximo año… No obstante, desde el inicio del proceso optamos toda
la Corporación municipal, lejos del desánimo y con la ayuda de las asociaciones
locales, por reinventar las Fiestas Mayores, reprogramar sus actos de acuerdo con
medidas estrictas de seguridad y, en definitiva, organizar unas jornadas singulares
y diferentes donde vecinos y visitantes pudieran sentirse a gusto.
El fruto de este consenso y colaboración no ha sido otro que la Programación
que ahora tienen delante: un conjunto de propuestas lúdicas pensadas para todos
los públicos y segmentos de edad donde se combinan los actos musicales con
los deportivos, sin olvidar los de tipo cultural y de entretenimiento. Esperamos
y deseamos que sean de su agrado y, como mínimo, que nos sirvan no sólo para
olvidar y dejar atrás los días de restricciones y confinamiento, sino también, y
sobre todo, para entrar con más fuerza y energía que nunca en un período de
otoño e invierno lleno todavía de incertidumbres e interrogantes.
Aprovecho estas líneas para hacer un llamamiento a la responsabilidad y
colaboración ciudadana, especialmente a la hora de respetar y practicar las
medidas preventivas de higiene y seguridad para hacer frente a la pandemia.
Únicamente así podrán desarrollarse las Fiestas sin alterar los actos o aplicar otras
restricciones. También, por último, quisiera hacer mención especial a aquellas
cerverines que este año hubiesen sido elegidas Reinas y que, como consecuencia
de la crisis sanitaria, no ha resultado posible. A todas ellas, además de expresarles
mi gratitud y reconocimiento, les animo a mantener la ilusión para las Fiestas
Mayores 2021 donde, juntamente con las Reinas del año, formarán un amplio
ramillete de belleza y juventud difícilmente repetible.
Desde el Ayuntamiento, a pesar de la actual coyuntura de crisis sanitaria, os
solicito, en nombre y representación de toda la Corporación municipal, que os cuidéis
mucho y bien, que participéis en todos los actos y que paséis unas excelentes fiestas.
Un fuerte abrazo a todos.
										
				
Adolf Sanmartín Besalduch
					
Alcalde de Cervera

PROGRAMACIÓ AGOST 2020
DIVENDRES, 31
• Durant tot el dia Engalanament de balcons i portals (cal apuntar-se
prèviament a l’Ajuntament). Entrega de premis: per al primer un sopar per a
dos persones a un restaurant del poble, i per als segon i tercer txeques-regals
a fer efectius en tendes del poble. Organitza: Associació Ames de Casa.
• 23:00 hores. Presentació i venda del llibre d’ Adolf Sanmartín
Besalduch Emigración económica y exilio político. La presencia de cerverins
en América y Europa a lo largo del siglo XX. Presenta l’acte la periodista
Emma Bas. Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
DISSABTE, 1
• Durant tot el dia continuem amb l’Engalanament de balcons i portals
(cal apuntar-se prèviament a l’Ajuntament). Organitza: Associació Ames
de Casa.
• 12:00 hores. Reunió informativa per a explicar la forma en la qual es
desenvoluparà el Ball típic organitzat per a la nit del dilluns. Lloc: Pavelló
municipal.
• 19:00-22:00 hores:
• Exposició d’Art Contemporani (oberta fins divendres, día 7,
d’11:00 a 13:00 hores i de 18:00 a 20:00 hores). Organitza: Associació
el Mundo Unido en Cervera. Lloc: Ermita Sant Sebastià.
• Exposició de jocs infantils (dècada del 60 i 70), a càrrec de Maria
Milagros Castell Redó (oberta també el diumenge d’11:00 a 13:00
hores i de 18:00 a 20:00 hores). Organitza: Ajuntament de Cervera.
Lloc: Ermita Sant Sebastià.
Assistiran l’Ajuntament i les Reines de Festes.
• 19:45 hores. Inauguració de la nova Plaça Fàbriques.
• 20:30 hores. Pregó d’ Inici de Festes des del balcó de l’Ajuntament a
càrrec de l’alcalde del municipi i Reines de Festes 2019.
• 23:30 hores. Gal.la Circus Show (antipodisme, malabars, màgia i altres
especialitats). Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Ajuntament de
Cervera.

DIUMENGE, 2
• 9:00 hores. Ruta de pedra en sec. Dificultat baixa. Durada: 2 hores. Lloc
de sortida: Plaça del Maestrat. Organitza: Club Ciclista.
• 19:30 hores. Cercavila del grup de mariachis Charros del Mediterráneo
(Plaça Maestrat i carrers Nou, Planet i arribada al Pavelló). Organitza:
Ajuntament de Cervera.
• 20:30 hores. Actuació del grup de mariachis Charros del Mediterráneo.
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 23:00 hores. Concert de pasdobles festius a càrrec de la banda de
música Unió Musical Santa Cecília de Cervera. Lloc: Pista annexa al Pavelló.
Organitza: Unió Musical Santa Cecília.
DILLUNS, 3
• 11:00 hores. Concurs de dibuix Agustí Ballester. Lloc: Pavelló municipal.
Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 12:30 hores. Taller Slime (manualitats amb materials elàstics especials).
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Associació Mares i Pares de Cervera.
• 19:00 hores. Musical La Rosa Encantada (espectacle per a xiquets). Lloc:
Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 23:00 hores. Ball típìc (únicamente carabassa i jota) pels carrers Major,
Doctor Ballester, Planet i Nou. Lloc de sortida: Plaça del Maestrat (reunió
informativa el DISSABTE, dia 1, a les 12:00 hores, al Pavelló). El públic,
com a mesura de seguretat, s’haurà de situar en els balcons i voreres dels
esmentats carrers. Els balls tindran lloc al llarc dels carrers Doctor Ballester
i Nou. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 00:30 hores. Karaoke. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Associació
Unió de Joventut Cerverina.
DIMARTS, 4
• 14:00 hores. Concurs de Paelles. Lloc: Plaça del Maestrat. Organitza:
Ajuntament de Cervera.
• 17:00 hores. Concurs de Beerpong (competició en la qual els concursants
hauran d’encertar la major quantitat de pilotes als gots dels contrincants).
Lloc: Plaça del Maestrat. Organitza: Associació Unió de Joventut Cerverina.
• 18:00 hores. Taller de teatre i contes per a xiquets. Lloc: Pavelló
municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.

• 20:00 hores. Espectacle infantil A Toda Magia a càrrec del mag Pinchito.
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 24:00 hores. Tu Cara me Suena (concurs de caracterització, cant i ball on
els participants hauran d’imitar actuacions de cantants o grups coneguts).
Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Associació Unió de Joventut
Cerverina (cal apuntar-se prèviament a l’Ajuntament). Premi per als tres
primers classificats.
DIMECRES, 5
• 11:00 hores. Taller de Manualitats per a totes les edats (xiquets i majors).
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Associació Mares i Pares de Cervera.
• 18:00 hores. Inauguració de la Ruta dels Arbres Monumentals.
Organitza: Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Cervera. Lloc de
concentració i sortida. Pavelló municipal.
• 19:00 hores. Màgia per als més menuts a càrrec del mag Carolus. Lloc:
Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 23:30 hores. Espectacle de Grans Il.lusions Art of Magic (per a totes les
edats), a càrrec del mag Carolus. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza:
Ajuntament de Cervera.
DIJOUS, 6
• 12:00 hores. Conferència sobre el Doctor Ballester a càrrec de Marutxi
Ballester Ferreres i Josep Joaquim Sorlí Moliner. Lloc: Pavelló municipal.
Organitza: Associació Cultural Pro-restauració de l’Ermita de Sant Sebastià.
• 19:00 hores. Cata d’olis i degustació de vins del Maestrat. Hi haurà
també demostració de cistelleria. Lloc: Centre d’Interpretació Molí de
l’Oli. Organitza: Associació el Mundo Unido en Cervera.
• 23:30 hores. Bellas Melodías. Recital de cançons, àries i romances
a càrrec de dos sopranos acompanyats de piano. Lloc: Pista annexa al
Pavelló. Organitza: Ajuntament de Cervera.

DIVENDRES, 7
• 11:00 hores. Presentació de la nova Pàgina Web i Projecte de
Georreferenciació del terme municipal. Lloc: Pavelló municipal.
Organitza: Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Cervera.
• 20:00 hores. Concert Quintet de Vent (flauta, oboe, clarinet, fagot i
trompa) a càrrec del Conservatori Mestre Feliu de Benicarló. Lloc: Pavelló
municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 23:30 hores. Gran Espectacle d’Hipnòsis a càrrec de Darío Silva. Lloc:
Pista annexa al Pavelló. Organitza: Ajuntament de Cervera.
DISSABTE, 8
• 12:00 hores. Presentació del llibre d’ Alex Cortell Fuster Senderos de
Iberia. Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 19:30 hores. Concert de marxes, balsos i altres melodies a càrrec de
l’Orquestra de Cambra del Conservatori Mestre Feliu de Benicarló (18
components). Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera.
• 23:30 hores. Gimcama (diferents proves d’habilitat per a majors de 18
anys). Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Associació Unió de Joventut
Cerverina (cal apuntar-se prèviament a l’Ajuntament. Sempre en grup).
Premi per al primer.
DIUMENGE, 9
• 11:00 hores. Tallers de Chi-Kung i Taichí (treball en grup on es convina
l’energia vital i l’exercici físic). Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Associació
el Mundo Unido en Cervera.
• 19:00 hores. Acte de Reconeixement a la trajectòria de l’Associació
Cultural Amics del Castell. Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Associació
Cultural Pro-restauració de l’Ermita de Sant Sebastià.
• 23:30 hores. Concert de boleros, havaneres i sarsueles a càrrec del
Grup Veus de Cambra de Castelló. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza:
Ajuntament de Cervera.
DILLUNS, 10
• 23:30 hores. Actuació del cantaor tradicional Pep Gimeno, “Botifarra”.
Dos pel sac. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Ajuntament de Cervera.

MESURES DE SEGURETAT
•

Tant al Pavelló com a la pista annexa s’estableix un
màxim d’espectadors amb objecte d’assegurar una
distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.
Aforament del Pavelló: 150 persones. Aforament
de la Pista annexa: 260 persones.

•

És obligatori utilitzar mascaretes protectores a partir dels 6 anys, encara que es puga
mantindre la distància de seguretat.

•

Es prohibirà l’accés del públic a qualsevol
espectacle en cas de no portar mascareta.

•

Els W.C. es mantindran oberts, encara que amb
una ocupació màxima d’1 usuari per servei.

•

Les instal.lacions es desinfectaran cada jornada
amb la corresponent dilució de lleixiu (legía).

•

L’Ajuntament es reserva el dret a modificar les
presents mesures d’acord amb l’evolució de la
situació sanitària al municipi.

EN AQUEST ESPAI MANTENIM LA DISTÀNCIA I L’AFORAMENT PRUDENCIALS. ÉS RESPONSABILITAT DE
TOTS CONTENIR EL CORONAVIRUS.
AJUNTAMENT DE CERVERA DEL MAESTRE

XV Concurs de Fotografia Tomás Monzó
BASES
1. TEMA
Les fotografies hauran de tractar la temática de les Festes Majors d’agost de Cervera (any 2020).
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. Es demana també, sempre que siga possible, lliurar-les
en format digital (JPEG o TIFF a 300 de
resolució) presencialment a l’Ajuntament
o al correu electrònic ajuntament@cerveradelmaestre.es.
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.

C/ Mártires, 1 C.P. 12.578.
L’últim dia per a poder entregar-se
serà el dilluns 31 d’agost de 2020.
5. JURAT I GUANYADORS
El Jurat estarà format per l’Alcalde-President de l’Ajuntament, el regidor de cultura i un membre de la
família 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 2020, 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
3. PREMIS
1r
Classificat:
Diploma i 70 € considere oportú. La resta podran
2n
Classificat:
Diploma i 50 € retirar-se abans de 30 dies després
3r
Classificat:
Diploma i 30 € de la seua exposició pública en les
Festes de la Patrona.
4t
Classificat:
Diploma
El jurat pot declarar desert el concurs.
5é
Classificat:
Diploma
Per últim, s’entén que tots els participants al concurs accepten íntegra4. LLIURAMENT DE FOTOGRAFIES
Les fotografies podran entregar-se en hores ment les bases del XV Concurs de
d’oficina (9 a 14h) a l’Ajuntament de Cervera, Fotografia “Tomás Monzó”.

Patrocinadors i col·laboradors
Empreses patrocinadores:
ARTES GRÁFICAS. CASTELL IMPRESORES. 964-450085
FACSA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
IMEDES.
UTE ENUSA, FOBESA VALORIZACIÓN, A2A AMBIENTE. 964-029900
Empreses i entitats col.laboradores:
ACEITES PESET. 635689075
ALUKIT. 964-460023/ 678485824
ANROIG C.B. MARMOLES. 964-490171
ANTENAS TV BESALDUCH. 964-461358
ÁRIDOS Y HORMIGONES SAN MATEO S.L. 964-460204/ 667570809
ARRELS DE FUSTA. ROSA VIDAL. 670918431
ARTCROM. 964-402852/ 629437531
ASSOCIACIÓ CULTURAL FONT DE LA ROCA.
AUMISA. SERVICIOS LOGÍSTICOS. 964-492135/ 629451824
AUTOMATISMOS BENICARLÓ. 964-470973
ÁVILA BOSCH. 964-472234
BAILEMOS. ZUMBA LATINA. 647151652
CANAL 56. 964-45061
CLIMATIZACION-CALEFACCION EJC. 630355814
CLÍNICA VETERINARIA SERVET. 677374303
CLUB CAZADORES SAN SEBASTIAN.
CLUB CICLISTACERVERA.
COFRADÍA MARE DE DÉU DELS DOLORS.
COMERCIAL BELLIURE S.L. 964-495268/ 675086760
CONSTRUCCIONES JOSÉ RAMON SEGARRA. 964-498325-638570611
CONSTRUCCIONES JUAN COMPTE. 630500337
CONSTRUCCIONES LLUCH CARDONA. 964-498147
CONSTRUCCIONES PLAYMAR INNOVACIÓN. 964-631584/ 647440168
CONTRUCCIONS SALRÍ. 620869514
CONSTRUCQUER MAESTRAT S.L. 606238156/ 609637465
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO. 964-498051
CRISTALERIA MIRALLES. 964-455489
DEDÉ TERRASSA. 964-498993
DISKEFU. 964-416463

EJR SYSTEMS S.L. 964-465231
ELECTRO HIPER EUROPA. 902422423
ESPECTACLES MAESTRAT. 964-455554/ 977707112
EXPOSICIONES MOLINER. 964-451642/ 964-451299
FARMACIA Mª ANGELES BESALDUCH. 964-498321
FERRETERÍA SANT MATEU. 964-416126
FLORISTERIA INNOVAFLOR. 964-407793/ 659906324
FONTANERÍA CARLOS BELTRAN ROIG. 626779769
FUSTERIA MONZÓ. 964-498218/ 607477260
HOTELES PRADO. 964-489120/ 64489216
INSTALACIONES VICENTE CARDONA. 607262612
JOVANÍ FOTOGRAFOS. 964-416174/ 657869485
LAMPARAS VIDAL S.L. 964-451507/ 964-456035
LLIBRERIA ELS DIARIS. 964-451738
MESÓN CELINA. 964-498100
MOBILIARIO DE OFICINA MIRTON. 964-454052/ 607666130
NOVATEL TELECOMINICACIONES. 964-462010
OIGATEL TELECOMUNICACIONES. 964-044044/ 615044044
PANADERÍA BOLLERÍA ARTIGA S.P.C. 964-498234
PELUQUERÍA LYSS. 620351112
PESCADERÍA RAMONA ARTIGA. 651776823
PUB ELS ARCS. 603030858
RECANVIS BENICARLÓ. 964-475758/ 615249303
REMSA TANATORIOS. 964-498176/ 687965772
RESTAURANT CASA MATI. 656189194
SERVIEMPRESA. 964-475101
SPORTS ARÍN. 964460156
SUPERMERCAT COALIMENT. 964-498003
TABERNA LA FARAM. 964-498114
TALLER OSCAR. 653128969
TALLERES FERRERES. 600472587
TOLDOS VALLS. 964-401417/ 615047319
TRÀMITS ASSESSORIA. 964-785098/ 639538491
TRANSPORTES ALBERTO SORLÍ PERAIRE. 630941001
TRANSPORTES MANOLO BAYARRI. 964-498326/ 659244801
UNION MUSICAL SANTA CECILIA.
VESTUARIOS LA CATALANA. 964-461496

Imprime: Imprenta Castell. 964450085
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