
Presentació del projecte de l’Associació Cultural de Dimecres de Cendra entorn a la 
realització del Dimecres de Cendra en el marc de l’Aquelarre de Cervera 

 

ü Presentació de l’entitat: dades de l’entitat i persones responsables, nom i NIF, dades de 
contacte, logotip i breu història de l’entitat.  

• Associació Cultural de Dimecres de Cendra.  

• Junta: Ester Oriol, Júlia Carbonell, Ariadna Turull, Amadeu Segura i Gemma Oriol 

• Contacte: eteroriol@gmail.com / jcarbonellfont@gmail.com  

• NIF: 

L’Associació Cultural de Dimecres de Cendra som un grup de joves de Cervera, vinculats en diferents 
àmbits del teixit associatiu de la ciutat, que l’any 2010 vam emprendre el projecte de recuperació del 
format inicial d’Aquelarre al carreró de les bruixes juntament amb els pubs La Bombolla i Noctàmbul.  

Actualment, som una associació de quasi bé 40 membres que treballem tot l’estiu per organitzar la festa 
del Dimecres de Cendra. 

La creació del Dimecres de Cendra la darrera setmana d’agost neix amb la voluntat, doncs, de recuperar 
i revitalitzar el carreró de les Bruixes i retornar als orígens de la festa del barri del carreró de les Bruixes.  

Història: 

L’Assemblea de Joves de Cervera, l’any 1978, va crear la festa del barri del carreró de les Bruixes.  

Des del primer moment, l’assemblea, va treballar en cercar uns trets que caracteritzessin la festa i que 
tenien com a objectiu recuperar i redescobrir el carreró de les bruixes.  



Durant les primeres cinc edicions les activitats festives es van realitzar al carreró de les bruixes. Es feia 
una cercavila a la tarda per espantar la quitxalla, un pub amb música en directe, titelles que tenien un 
aspecte de crítica social en l’àmbit cerverí, tarot, un decorat amb bruixes per fer fotografies, un joc que 
era pim, pam, pum al regidor, i per menjar: entrepans variats i xocolata desfeta amb coca.  

Els cellers, cedits pels veïns, van conformar un carreró ple de sorpreses i activitats. A partir de l’any 
1983, i per tal d’evitar aglomeracions al carreró algunes activitats de la festa del barri del carreró de les 
bruixes es van traslladar a la plaça Major.  

El carreró de les Bruixes 

En el seu dia, el que avui anomenem “carreró de les Bruixes” devia ser una de les vies principals 
de Cervera, és clar que cal remuntar-nos a temps pretèrits de la ciutat, a les albors del segle 
XIII. 
Paral·lel al carrer Major, en conserva de manera mimètica el seu traçat allargassat. Això sí, 
enclotat a la carena del Montserè, on reposen les llargues fileres de cases que presideixen 
airoses la ciutat i que li donen la seva fisonomia peculiar. 
El carreró és estret, ombrívol, humit i sinuós. Els sòlids murs interiors són irregulars com també 
ho són els porxos damunt els quals hi ha els habitatges que llueixen la seva cara més bonica al 
carrer Major. Únicament algunes escletxes de llum es filtren de tant en tant pel mig dels patis 
interiors. La poca llum del pas contrasta amb la contundència amb què penetra el sol endinsant-
se per les seves pedres velles i arrugades. 
Abans no estava asfaltat, no tenia llum i estava molt brut; les clavegueres anaven a l’ample, era 
un lloc tètric. Imposava, fins i tot era com una prova per a la mainada: “A veure si passes pel 
carreró a les 12 de la nit”, feia por. El 1977 li havia arribat la recuperació, ja que l’Ajuntament el 
va asfaltar. Aquest fet va ser clau perquè l’any següent s’hi pogués fer la festa. Als cellers s’hi 
farien activitats: ball, tarot, titelles, cinema. 
Dels carrers de Cervera, el carreró és sens dubte un dels que millor ha conservat la seva 
estructura medieval. L’esmentada pavimentació i la posterior il·luminació, l’any 1978, feta a 
corre-cuita, van fer possible la primera edició de la festa de l’Aquelarre. Aquest fet li canviava 
els papers. Passava de ser un abocador de runa intransitable, on s’hi filtrava el clavegueram de 
la ciutat, a ser un indret privilegiat per al passeig turístic que oferia el patrimoni segarrenc de 
l’etapa medieval. 



Els mateixos joves que pocs anys enrere l’havien corregut esporuguits, a causa del seu aspecte 
feréstec, van ser els que el van engalanar amb un ambient figuratiu del que s’imaginaven que hi 
havien vist de petits. I li van dedicar tot un dia el darrer dissabte de cada mes d’agost. 
El dia de la festa del barri, el carreró lluïa davant milers d’ulls com cap altre indret de la ciutat. I 
ens parla de bruixes simpàtiques i cofoies que dansen amb l’escombra, bruixes inofensives i 
felices. 

ü Presentació del projecte: descripció de l’activitat/projecte a realitzar indicant els objectius 
principals que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans i 

econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, etc.  

L’activitat Dimecres de Cendra es desenvolupa al Carreró de les Bruixes i espais i carrers adjacents com 
la pl. Sant Bernat i la costa del Pardal el dimecres 23 d’agost de 2017. 

 
La Festa del Dimecres està pensada per a tots els públics i edats. Doncs la festa comença a la tarda 
amb uns jocs de cucanya a la Plaça Universitat per a que la canalla també tingui activitats i un lloc a la 
festa. Al mateix moment, i pensant en un públic més juvenil té lloc l’activitat d’Aprela-li al Cabró (que 
consisteix en el conegut concurs d’apilar caixes de cervesa fins a tocar-li “els collons al cabró” que estan 
penjats amb una sirga al mig de la plaça). 
 
Quan s’acaben aquestes activitats de tarda comença una cercavila, des de la Plaça Universitat, amb 
diferents elements festius de la ciutat (tarasca, gegants, capgrossos) i grups d’animació. Enguany la 
cercavila l’encapçalarà la Colla Infantil dels Diables Carranquers amb un correfoc fins a l’entrada del 
Carreró de les Bruixes.  
 
L’entrada de la cercavila suposa l’obertura de tots els cellers al carreró. I Arribats a la plaça Sant Bernat 
comença el sopar popular, a base d’arengades i raïm per fer honor al nom de la festa, per a unes 350 
persones. Durant aquest sopar fem un sorteig de 4 espatlles de pernil, en un format típic de les festes 
del Pallars, que s’anomena el Catxo.  

 

El carreró és l’epicentre de la festa, on els protagonistes són els cellers (baixos de les cases del carrer 
major) que donen vida d’una manera peculiar a la realització d’un tarot, unes titelles satíriques, el famós 
tir al conseller, un taller infantil, i petits teatres tant en cellers com en el mateix carreró.  

 



Enguany ens proposem millorar la decoració de tot el carreró, amb una inversió en teles de similitud 
medieval, per reforçar el caràcter de barriada de s.XVI, època en la qual es data de l’existència de 
Magdalena de Montclar, la darrera bruixa de Cervera. 
 
També, enguany ens proposem invertir en gots reciclables, per abandonar els gots d’un sol us, i fer gots 
reutilitzables de dimecres de cendra. Millorant així el caràcter sostenible del Dimecres.  
 
Per altra banda, ens hem adherit al protocol d’agressions sexistes en espais d’oci de Cervera, ja que els 
fets ocorreguts en l’edició de l’any passat van deixar un molt mal regust a tots els membres i ens volem 
comprometre per a que les agressions de cap tipus no tinguin cabuda a la nostra festa ni en cap altre 
espai i activitat de la ciutat. 
 
A nivell de recursos materials contem amb el que hem anat  recopilant durant uns quants anys pel que 
fa a infraestructura de muntatge i decoració casolana que hem anat fent.  En alguna ocasió, en que els 
beneficis de la festa de l’edició anterior ens han permès acumular una mica de romanent, hem encarregat 
a artistes locals l’elaboració d’elements decoratius de gran envergadura. 
Els recursos econòmics escassegen en relació per a la col·laboració de l’Administració Pública, doncs 
fa dues edicions que no tenim cap mena d’ajuda. Tot el pressupost està calculat en base a les 
aportacions que fan els cerverins i cerverines participant de les activitats.  
Per altra banda, el que no escasseja és la col·laboració humana, doncs som una entitat de més de 40 
persones que sobretot la mateixa setmana de l’Aquelarre fem vida nit i dia al carreró.  
 

 

 

 

 

 

 

 



ü Pressupost del projecte: 

Despeses 2017   Ingressos 2017   

Concepte Import Concepte Import 

Seguretat  127,00  €  Entrades Titelles  450,00  €  

Alcohol  1.100,00  €  Tir al conseller  200,00  €  

Begudes  1.600,00  €  Voluntat cau de bruixes  40,00  €  

Copisteria   130,00  €  Ingressos sopar  900,00  €  

Equip de So  950,00  €  Ingressos barra  6.777,00  €  

Burra  150,00  €      

Menatge  100,00  €      

Cucanya  50,00  €      

Arengades  300,00  €      

Parament  120,00  €      

Ferreteria  250,00  €      

Sopar  350,00  €      

Grups de música  1.600,00  €      

Decoració Carreró  150,00  €      

obsequi Tir al Conseller  200,00  €      

Sopar Titelles  150,00  €      

Material Cau de bruixes  50,00  €      

Vasos AC/DC  430,00  €      

Transport Burra  -    €      

Pernils Catxo  90,00  €      

Colla infantil + tarasca  220,00  €      

Teles decoració  150,00  €      

Concurs cerveses  -    €      

Altres  100,00  €      

Total  8.367,00  €  Total  8.367,00  €  

 
 

 



ü Resum del projecte d’entre 10 i 15 línies. 

L’Associació Cultural de Dimecres de Cendra som un grup de joves de Cervera, vinculats en diferents 
àmbits del teixit associatiu de la ciutat, que l’any 2010 vam emprendre el projecte de recuperació del 
format inicial d’Aquelarre al carreró de les bruixes juntament amb els pubs La Bombolla i Noctàmbul.  

Actualment, som una associació de quasi bé 40 membres que treballem tot l’estiu per organitzar la festa 
del Diemcres de Cendra. 

La creació del Dimecres de Cendra la darrera setmana d’agost neix amb la voluntat, doncs, de recuperar 
i revitalitzar el carreró de les Bruixes i retornar als orígens de la festa del barri del carreró de les Bruixes 

Durant la tarda i nit del Dimecres de Cendra es realitzen activitats pensades per a tots els públics de la 
ciutat; des de les cucanyes i el taller infantil fins a les titelles satíriques, el tir al conseller i un espai de 
concert i música enllaunada, que com diu la tradició s’acaba quan surt el sol! 

 
ü Declaració de compromís de compliment de les condicions expressades per a l’atorgament de 
la col·laboració́ econòmica. 

Des de l’assemblea de Dimecres de Cendra es comprometem en el compromís de compliment de les 
condiciones expressades si s’escaigués la col·laboració econòmica amb la CUP de Cervera 

 
ü Declaració de les col·laboracions econòmiques o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.  

Ara per ara no tenim altra font d’ingressos que els de la pròpia festa. Demanem de manera reiterada la 
col·laboració econòmica de la Paeria de Cervera però de moment no comptem amb la seva ajuda.  
Per enguany hem demanat al consistori la col·laboració en l’edició dels vasos propis de Dimecres de 
Cendra i en el generador que ens proporciona la llum per tota la festa. Restem a l’espera de resposta.  


