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LA CUP DE CERVERA DAVANT LES NOVES OBRES DE 

REMODELACIÓ DEL CENTRE I EL CASC ANTIC 
 

El passat dilluns 2 de novembre la Paeria de Cervera va convocar una sessió informativa a l’Auditori Municipal 

entorn del nou projecte urbanístic intitulat ‘Projecte executiu de rehabilitació de diversos trams de l'itinerari del 

Camí de Sant Jaume a Catalunya en el seu pas per la Cervera històrica i monumental’. 

 

Després d’haver-hi assistit com a públic i haver-hi formulat preguntes, les nostres conclusions són les següents: 

 

• La participació real i efectiva de la ciutadania en el projecte és, a la pràctica, ZERO. El termini 

d'al·legacions al projecte 

[https://onedrive.live.com/?cid=131dced9a102fd0e&id=131DCED9A102FD0E!9358&authkey=!AMsbM2RG

-0ZcsoY] s'acaba el proper divendres 13 de novembre. Per tant, hi ha només 10 dies hàbils (comptant 

des de l’endemà de la seva presentació pública) perquè la ciutadania pugui esmenar el projecte. A més, 

qualsevol modificació, superficial o substancial, que hom vulgui fer del projecte queda subjecta a les 

condicions que les administracions otorgadores de la subvenció (Ministerio de Fomento, Conselleria de 

Cultura i Pla de Barris de la Generalitat) han dictat. 

 

• La majoria d'intervencions del públic en la sessió informativa van girar entorn de les contribucions 

especials a pagar respectivament pel veïnat. Per tant, una sola sessió aboca la ciutadania a preocupar-se 

de la part econòmica del projecte que l'afecta particularment i directa, en tant que projecte pràcticament 

tancat i aprovat, i, per tant, no propicia en absolut el debat democràtic entorn del projecte en si, sinó el 

contrari. 

 

• Tot i ja haver-ho argumentat per part del nostre regidor al darrer Ple i haver-ho reconegut (també en la 

sessió de dilluns) per part del propi alcalde Royes, el criteri d'assignació econòmica per tal d'imposar les 

contribucions especials a les veïnes i els veïns afectats pel projecte 

[https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=52183&idens=2507290004] només té en compte criteris de 

superfície urbanística dels immobles respectius, no de renda ni de patrimoni de cada veí. L'argument de 

la Paeria, un cop més, és que no té competències sobre aquesta qüestió. 

 

En conseqüència, i en la línia dels arguments que vam defensar darrer Ple de la Paeria de Cervera, denunciem la 

manca de democràcia real i directa, un cop més, en l’elaboració d’un projecte tan important per a la nostra ciutat; 

alhora que encoratgem totes les cerverines i cerverins perquè, malgrat l’escàs marge de temps donat per la 

Paeria, s’informin sobre com afectarà aquest projecte als nostres barris, a més d’a la nostra economia, i hi diguin 

la seva abans no s’aprovi de manera definitiva. 
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