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Salutació de l ‘Alcalde

Ho deia l’any passat i, malauradament, ho he de repetir enguany: 
no resulta gens fàcil fer la presentació de les nostres Festes 
Majors en un context sanitari de pandèmia com la present. I 
sobretot quan ha estat aquesta mateixa pandèmia la que ens 
ha obligat, per garantir la seguretat dels nostres veïns, a seguir 
modificant la programació clàssica de les nostres Festes.

Tot i així, però, donada la millora de la situació sanitària (espere 
que quan vostés lligen aquestes lletres no s’haja produït cap 
canvi a pitjor), recuperem per al present any un dels actes més 
emotius de les Festes: la proclamació de les nostres Reines la nit 
del dissabte amb el corresponent pregó par part del mantenidor. 
La resta d’activitats, paregudes a les organitzades l’any passat 
(donada la seua bona acollida per part dels veïns), segueixen combinant els actes musicals 
amb els esportius, sense oblidar els de tipus cultural i d’entreteniment. D’aquí que desitgem 
que siguen del seu grat i, com a mínim, servisquen per a oblidar durant uns dies, dins la 
responsabilitat, aquest darrer any de restriccions i confinaments.

Esperem que per al 2022 es puga ja completar tota la programació habitual amb el ball 
típic a la Plaça, les esbarrades de bous i la seua exhibició per la vesprada, la possibilitat de 
ballar per les nits amb música d’orquestra, la desfilada de carrosses pels carrers del poble o 
els sopars de cabasset on, tots ben arrecerats, intensifiquem la germanor entre trago i mos. 

De nou vull agrair a les associacions locals el recolzament que hem tingut a l’hora de 
programar, reprogramar i reinventar actes per a que les nostres Festes segueixen sent 
singulars i atractives. Agrair també a Alicia, de forma especial, l’acceptació del càrrec de 
mantenidora de les Festes. Ningú millor que ella il·lustra, des del seu lloc de treball com a 
infermera a l’Hospital de Vinaròs, la professionalitat i l’esforç dut a terme  a l’hora de salvar 
la vida als malalts afectats per la Covid-19. Mai podrem agrair-li, per molts aplaudiments, 
homenatges i reconeixements que li organitzem, el treball que ha desenvolupat, arriscant 
la seua integritat física per persones desvalgudes afectades per la susdita malaltia. 
Servisca, per tant, aquest humil càrrec de mantenidora de les nostres Festes com acte de 
reconeixement de tots els veïns de Cervera per la seua contrastada professionalitat i bon 
fer en una conjuntura tan difícil com la present. Gràcies per tot Alicia.

Aprofite també aquestes línies, igual que l’any passat, per fer una crida a la responsabilitat 
i col·laboració ciutadana, especialment als nostres joves, 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 restriccions. També, per últim, 
voldria fer menció especial a aquelles cerverines que enguany, després d’un any en blanc, 
són les nostres Reines. A totes elles els vull transmetre la meua gratitud i reconeixement 
en un any tan especial com el present i estic convençut que, ara més que mai, 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 tots els regidors, 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



Saluda del Alcalde

Lo decía el año pasado y, desgraciadamente, tengo que repetirlo en éste: no resulta 
nada fácil hacer la presentación de nuestras Fiestas Mayores en un contexto sanitario de 
pandemia como el presente. Y sobre todo cuando ha sido esta misma pandemia la que 
nos ha obligado, para garantizar la seguridad de nuestros vecinos, a seguir modificando la 
programación clásica de nuestras Fiestas.
No obstante lo anterior, y dada la mejora de la situación sanitaria (espero que cuando 
ustedes lean estas líneas no haya tenido lugar ningún cambio a peor), recuperamos para 
el presente año uno de los actos más emotivos de las Fiestas: la proclamación de nuestras 
Reinas la noche del sábado con el correspondiente pregón por parte del mantenedor. El 
resto de actividades, parecidas a las organizadas el año pasado (dada su buena acogida 
por parte de los vecinos), siguen combinando los actos musicales con los deportivos, 
sin olvidar aquellos de tipo cultural y de entretenimiento. De ahí que deseemos que 
sean de su agrado y, como mínimo, sirvan para olvidar durante unos días, dentro de la 
responsabilidad, este último año de restricciones y confinamientos.
Esperemos que para el 2022 pueda completarse ya toda la programación habitual con 
el ball típic en la Plaza, las esbarrades de bous y su exhibición por la tarde, la posibilidad 
de bailar por la noche con música de orquesta, el desfile de carrozas por las calles del 
municipio o els sopars de cabasset donde, todos bien resguardados, intensificamos la 
camaradería entre trago y bocado.
De nuevo quiero agradecer a las asociaciones locales el apoyo que hemos tenido en el 
momento de programar, reprogramar y reiventar actos para que nuestras Fiestas sigan 
siendo singulares y atractivas. Agradecer también a Alicia, de forma especial, la aceptación 
del cargo de mantenedora de las Fiestas. Nadie mejor que ella ilustra, desde su lugar de 
trabajo en el Hospital de Vinaròs, la profesionalidad y el esfuerzo llevados a cabo a la hora 
de salvar la vida a enfermos afectados por la Covid-19. Nunca podremos agradecerle, por 
muchos aplausos, homenajes y reconocimientos que le organicemos, el trabajo que ha 
desarrollado, arriesgando su integridad física, por personas desvalidas afectadas por la 
referida enfermedad. Sirva, por tanto, este humilde cargo de mantenedora de nuestras 
Fiestas como acto de reconocimiento de todos los vecinos de Cervera por su contrastada 
profesionalidad y buen hacer en una coyuntura tan difícil como la presente. Gracias por 
todo Alicia.
Aprovecho también estas líneas, igual que el año pasado, para hacer un llamamiento a la 
responsabilidad y colaboración ciudadana, especialmente a nuestros jóvenes, en cuanto a 
respetar y practicar las medidas de higiene y seguridad frente a la pandemia. Únicamente 
así podrán desarrollarse las Fiestas sin alterar los actos o aplicar restricciones. También, 
por último, quisiera hacer mención especial a aquelles cerverines que este año, después 
de un año en blanco, son nuestras Reinas. A todas ellas quiero transmitirles mi gratitud y 
reconocimiento en un momento tan especial como el presente y estoy convencido que, 
ahora más que nunca, 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 todos los concejales, que os cuidéis mucho y bien, que 
participéis en todos los actos y que paséis unas formidables fiestas. Un fuerte abrazo para 
todos… 
  
     Adolf Sanmartín Besalduch



PRESENTACIÓ

Vaig nàixer a Vinaròs l’any 1966 i vaig 
passar la meua infància entre el Mas 
d’Exaudí i el poble de Cervera

La tercera de quatre germanes. Casa-
da amb Sebastián Balaguer. Som pares de 
Marc i Alba.

Els meus estudis són d’Auxiliar d’infer-
meria i Puericultura.

La primera part laboral va transcórrer 
a la guarderia de Cervera durant 13 anys 
(1983-1996), de la que guardo molts bons 
records.

La segona part es va iniciar a l´Hospital Comarcal de Vinaròs làny 1998 
treballant en diversos servicis. Des de l’any 2001 exercisc la meua professió 
a l’UCI (Unitat de Cures Intensives).

L’any 2011 vaig obtindre la plaça en propietat per Concurs-Oposició, 
ocupant-la fins a dia d’avui.

SALUTACIÓ

Estimades cerverines i estimats cerverins, voldria traslladar-vos la 
mateixa i gran emoció que vaig sentir quan Adolf Sanmartín em va proposar 
ser la mantenidora de les nostres Festes  Majors  com a representan del 
personal sanitari després de 20 anys d’exercir la meua professió a l’UCI de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs. Per a mi, tot un honor!!

En aquest context de pandèmia que estem vivint i que tants canvis ens 
ha suposat, ara se’ns permet retrobar-nos de nou per celebrar les Festes 
Majors 2021. Unes festes diferents, però al cap i a la fi seguixen sent motiu 
d’alegria.

Vos convido a participar en els actes que ens ofereixen l’Ajuntament i 
les associacions del nostre poble. Aprofiteu els bons moments.

Vos desitjo a tots i totes unes bones Festes Majors. Visca Cervera!!

Mantenidora



Paula Monzó Torralba

Reines de les Festes Majors 2021



Andrea Sorlí  Cuartiella

Reina infantil de les Festes Majors 2021



Ailín  Carranco  Gimeno

REINA DEL TURISME



Alba Estrada Salvador

REINA DE LA CULTURA



Ruth Miralles  Arenós

REINA DE LA JOVENTUT



Laura Sales Roca

REINA DE L’ESPORT



Mila Besalduch Llopis

REINA DE LA CULTURA



Ruth Bort Vidal

REINA DE LA JOVENTUT



Carla Ferreres  Doménech

REINA DEL TURISME



Mariona Julià Gràcia

REINA DE LA SIMPATIA



Martina Sales Gasulla

REINA DE L’AMISTAT



Ona Sales Gasulla

REINA DE L’ESPORT



DIVENDRES, 6

• Durant tot el dia Engalanament de balcons i portals (cal apuntar-se prèviament 
a l’Ajuntament. Qui no s’apunte NO entrarà a concurs). 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.

DISSABTE, 7

• 19:00-22:00 hores. Exposició d’Artistes locals (obert al públic fins dilluns, 
dia 2, d’11:00 a 13:00 hores i de 18:00 a 20:00 hores). Lloc: Ermita Sant 
Sebastià. Organitza: Associació el Mundo Unido en Cervera del Maestre.

• 19:30 hores. Inauguració de la pintura mural localitzada front campanar 
(contarem amb la presència de la seua autora: Sònia Doménech).

• 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 2019-2020.

• 23:30 hores. Acte de Proclamació de les Reines de Festes 2021, amb 
Alicia García Cardona, auxiliar d’infermeria a l’UCI de l’Hospital Comarcal 
de Vinaròs, Matenidora de les Festes Majors. Lloc: pista annexa al Pavelló. 
Acudiran directament les Reines a la pista.

• 00:30 hores. Espectacle Radio Stars El Musical (concert de música de 
la dècada dels setanta, vuitanta i noranta). Lloc: Pista annexa al Pavelló. 
Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre. 

DIUMENGE, 8

• 12:00 hores. Missa Major. Lloc: Pavelló municipal. Acudiran directament 
les Reines al Pavelló. Posteriorment aperitiu.

• 18:30 hores. Recorregut pels carrers del poble, amb presència de Reines 
i Ajuntament, per a puntuar els millors balcons i portals engalanats. 
Organitza: Associació Ames de Casa.

• 20:00 hores. Conferència del CSIC sobre la Rambla de Cervera. Lloc: Ermita 
de Sant Sebastià. Organitza: Associació Cultural Pro-restauració de l’Ermita 
de Sant Sebastià.

PROGRAMACIÓ AGOST 2021



Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

• 23:00 hores. Concert de música variada a càrrec de la banda de música 
Unió Musical Santa Cecília. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Unió 
Musical Santa Cecília de Cervera del Maestre.

DILLUNS, 9

• 9:00 hores. Ruta de l’aigua. Organitza: Associació el Mundo Unido en 
Cervera del Maestre.

• 11:00 hores. Concurs de dibuix Agustí Ballester. Lloc: Pavelló municipal. 
Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre. 

• 12:30 hores. Taller Slime (manualitats amb materials elàstics especials). 
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Associació Mares i Pares de Cervera del 
Maestre.

• 19:30 hores. Grup de Música Tradicional Fartaberlitres. Lloc: Pavelló 
municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera i Associació Cultural Ermita 
de Sant Sebastià. 

• 23:00 hores. Ball típìc (únicamente carabassa i jota) pels carrers Major, 
Doctor Ballester, Planet i Nou. Lloc de sortida: Plaça del Maestrat. El públic, 
com a mesura de seguretat, s’haurà de situar en els balcons i voreres dels esmentats carrers. 
Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

DIMARTS, 10 

• 10:00 hores. Confecció de mural pictòric a l’àrea del Calvari (es faran 
torns durant tot el matí). Lloc d’encontre: parc Manuel Segarra (Calvari). 
Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

• 14:00 hores. Concurs de Paelles. Lloc: Plaça del Maestrat. Organitza: 
Ajuntament de Cervera del Maestre. A continuació 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. 

• 18:00-20:00. Taller de Arte. Lloc: Casa del Drac. Organitza: Associació el 
Mundo Unido en Cervera del Maestre. Cal inscriure’s al correu electrònic 
arte@el-drac.org

• 20:00 hores. Concert a càrrec del Quintet de Vent de l’Orquestra Clàssica 



de Benicarló.  Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera del 
Maestre.

• 23:30 hores. Representació de l’obra de teatre IAIOS a càrrec de la 
companyia HOP TEATRE de Castelló. Espectacle de teatre familiar el 
contingut del qual és un excel·lent homenatge a la nostra gent gran. La 
qualitat d’aquesta obra està avalada, entre altres, pels següents guardons: 
Premi Fetén a la millor direcció. Premi Max al millor espectacle revelació. 
Premi Abril a la millor versió-adaptació. Premi del Públic de la Comunitat 
Valenciana al millor espectacle. I Premi Arts Escèniques de Teatre a la millor 
adaptació. Versió en valencià. Duracio: 50 minuts.
Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

DIMECRES, 11

• 10:00-13:30 hores. Parc Infantil. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: 
Ajuntament de Cervera del Maestre. Patrocina: Diputació Provincial de 
Castelló.

• 13:30 hores. Dinar Ames de Casa. Lloc: Pavelló municipal. Organitza: 
Associació Mares i Pares de Cervera del Maestre (cal la inscripció prèvia 
dels participants). Ocupació màxima de 6 persones per taula, excepció feta 
per als convivents.

• 19:00-22:00 hores. Exposició de Dibuixos al carbó. Autor: Carles Peraire 
(oberta al públic fins dissabte, dia 14). Horari: dijous i divendres, de 17:00-
20:00 hores i dissabte d’ 11:00-14:00 hores i de 17:00-20:00 hores Taller de 
Dibuix per a adults. Lloc: Ermita Sant Sebastià. Inauguració: dimecres, dia 
11, a les 17:00 hores.

• 19:00 hores. Mag Nebur (espectacle infantil). Lloc: Pavelló municipal. 
Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

• 23:30 hores. Gran espectacle d’Il.lusions a càrrec del Mag Nebur (per 
a totes les edats). Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Ajuntament de 
Cervera del Maestre. 

DIJOUS, 12

• 11:00 hores. Taller de Manualitats per a totes les edats (xiquets i majors). 
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Associació Mares i Pares de Cervera del 
Maestre.

• 18:00-20:00 hores. Taller de Cistelleria. Lloc: Ermita de Sant Sebastià. 



Organitza: Associació Cultural Ermita de Sant Sebastià. 

• 19:00 hores. Degustació de productes de proximitat (vins, formatges…). 
Lloc: Molí de l’Oli. Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre (Oficina 
Municipal de Turisme).

• 23:00 hores. Concert de Melodies conegudes a càrrec de l’Orquestra 
Clàssica de Benicarló (23 components). Lloc: Pavelló municipal. Organitza: 
Ajuntament de Cervera del Maestre.

DIVENDRES, 13 

• 11:30-12:30hores. Espectacle Infantil Moniato Show. Lloc: Pavelló 
municipal. Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

• 18:30 hores. Skape City Cervera (a partir de 16 anys). Lloc d’encontre: 
Parc Manuel Segarra (antic Calvari). Enrola’t en un joc d’aventura històrica 
per equips de 5-6 membres i a contrarrellotge. L’escenari de l’aventura 
serà el nucli antic del poble en segles passats, on la resolució dels enigmes 
proposats posarà a prova la perícia dels participants.

Premi per als guanyadors: refresc per a tots al finalitzatr la prova. Màxim 
60 personers i prèvia inscripció a l’Ajuntament. Organitza: Ajuntament de 
Cervera del Maestre.

• 23:30 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. 

DISSABTE, 14

• 10:00-13:00 hores. Parc Infantil. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: 
Ajuntament de Cervera del Maestre. 

 • 19:30 hores. Actuació Flamenca. Lloc: Pavelló municipal. Contarem amb 
la presència de les Reines de Festes vestides de cordobeses. Organitza: 
Ajuntament de Cervera del Maestre. 

• 23:30 hores. Acte d’Homenatge a les Reines 2021. Acudiran directament 
les Reines al Pavelló. Al finalitzar l’acte Pau Ferrer Besalduch, jugador 
del Juvenil A del Reial Madrid, farà entrega al municipi de Cervera d’una 
camiseta signada de l’equip. 



Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre.

• 00:00 hores. El Musical: el Galeón Mágico. Lloc: Pista annexa al Pavelló. 
Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre. 

DIUMENGE, 15

• 12:00 hores. Missa pels Difunts fills de Cervera. Lloc: Ermita de Sant Sebastià.

• 12:30 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.

• 19:30 hores. El nostre casc antic Abans i Ara. Ruta Guiada on podrà 
visualitzar-se el pas del temps en els nostres carrers i vivendes mitjançant 
l’utilització de panels fotogràfics de l’època. Organitza: Ajuntament de 
Cervera del Maestre (Oficina Municipal de Turisme). 

• 23:30 hores. Actuació del Monologista Arnau Soler. Lloc: Pista annexa al 
Pavelló. Organitza: Ajuntament de Cervera del Maestre. 

DILLUNS, 16

• 23:30 hores. Un passeig per la terreta (música tradicional valenciana) 
a càrrec del Grup Centauro. Lloc: Pista annexa al Pavelló. Organitza: 
Ajuntament de Cervera del Maestre.



XVI Concurs de Fotografia Tomás Monzó

1. TEMA
Les fotografies hauran de tractar la temá-
tica de les Festes Majors d’agost de Cer-
vera (any 2021). 
Cada concursant podrà presentar fins a 
3 fotografies, en BLANC i NEGRE i/o EN 
COLOR.

2. FORMAT
Les fotografies hauran de ser presenta-
des impreses en dimensions compreses 
entre 13 x 18 cm. de tamany mínim i fins a 
un màxim de 25 x 30 cm. Es demana tam-
bé, 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@cerve-
radelmaestre.es.
Les fotografies hauran de ser lliurades 
dins d’un sobre blanc en el que ha de fi-
gurar el nom del concurs.  
Cada fotografia haurà d’indicar en la part 
posterior de la mateixa el nom del partici-
pant, l’adreça i el telèfon de contacte.

3. PREMIS
 1r Classificat: Diploma i 100 €
 2n Classificat: Diploma i 60 €
 3r Classificat: Diploma i 40 €
 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, 

B A S E S

C/ Mártires, 1 C.P. 12.578. 
L’últim dia per a poder entregar-se 
serà el divendres 3 de setembre de 
2021.

5. JURAT I GUANYADORS
El Jurat estarà format per l’Alcal-
de-President de l’Ajuntament, el re-
gidor de cultura i un membre de la 
família Tomás Monzó.
El tribunal es reunirà abans de fina-
litzar el mes d’agost. Durant els dies 
posteriors l’Ajuntament comunicarà 
el resultat als guanyadors i als mit-
jans de comunicació, si ho considera 
oportú.  

6. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
Totes les fotografies que participen 
al concurs seran exposades al se-
tembre de 2021, 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 Cerve-
ra 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 parti-
cipants al concurs accepten íntegra-
ment les bases del XV Concurs de 
Fotografia “Tomás Monzó”.



 MESURES DE SEGURETAT
 
• Tant al pavelló com a la pista annexa s’estableix 
un màxim d’espectadors amb objecte d’assegurar 
una distància interpersonal d’1,5 metres. Afora-
ment del Pavelló: 94 persones. Aforament de la 
Pista annexa: 192 persones.

• Per accedir als actes, tant els organitzats al pavelló 
municipal com a la pista annexa, cal utilitzar mas-
caretes protectores amb independència d’haver 
estat ja vacunat.

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

• 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’AFO-
RAMENT PRUDENCIALS. ÉS RESPONSABILITAT DE 
TOTS CONTENIR EL CORONAVIRUS.

 AJUNTAMENT DE CERVERA DEL MAESTRE



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/ 670687965
ANTENAS TV BESALDUCH. 964-461358 
ÁRIDOS Y HORMIGONES SAN MATEO S.L. 964-460204/ 667570809 
ARRELS DE FUSTA. ROSA VIDAL. 670918431 
ARTCROM. 964-402842/ 692437531 
ASSOCIACIÓ CULTURAL FONT DE LA ROCA.
AUMISA. SERVICIOS LOGÍSTICOS. 964-492135/ 629451824
AUTOMATISMOS BENICARLÓ. 964-470973/ 608133578
ÁVILA BOSCH. 964-472234 
BAILEMOS. ZUMBA LATINA. 647151642 
CANAL 56. 964-45061
CLIMATIZACION-CALEFACCION EJC. 630355814 
CLIMATITZACIÓ ROYMAR, S.L. 977-570300/ 667763390
CLÍNICA VETERINARIA SERVET. 677374303
CLUB CAZADORES SAN SEBASTIAN.
CLUB CICLISTA CERVERA. 
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
CRISTALERIA MIRALLES. 964-455489 
DEDÉ TERRASSA. 689234768/ 603470308 
DISKEFU. 964-416463 
EJR SYSTEMS S.L. 964-465231/ 670473551
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. 607477260 
HOTELES PRADO. 964-489120
INMOBILIARIA CERVERA DEL MAESTRE. 964-890504/ 675557605
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 Y ESTÈTICA J&E. 964-470884
PELUQUERÍA LYSS. 620351112 
PESCADERÍA RAMONA ARTIGA. 651776823
PINTURA I DECORACIÓ FORNÉS. 964-473592/ 606366125
PUB ELS ARCS. 603030858 
RECANVIS BENICARLÓ. 964-475758/ 615249303 
REMSA TANATORIOS. 964-461707/ 687965772
RESTAURANT MATI. 645189194 
SERVIEMPRESA. 964-475101 
SPORTS ARÍN. 964460156 
SUPERMERCAT COALIMENT. 964-498003 
TALLER OSCAR. 964-498092/ 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
UNIÓ FRUITS. 977-330055
UNION MUSICAL SANTA CECILIA.
VESTUARIOS LA CATALANA. 964-461496
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