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Els membres de la Secció Històrico-Arqueològica de l´IEC a la Paeria de Cervera. 
FOTO: Oriol Bosch 

L´alcalde de Cervera, Joan Valldaura, donant la benvinguda als membres de la Secció Històrico-Arqueològica 
de l´IEC. 
FOTO: Oriol Bosch 

  

Cervera dóna el tret de sortida als actes de commemoració del 
650è aniversari de la Generalitat  

Cervera (ACN).- La capital de la Segarra ha donat el tret de sortida als actes de commemoració del 650è aniversari 
del naixement de la Generalitat l'origen primer de la qual es situa a Cervera al mes de desembre de 1359. En aquest 
sentit, la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha visitat aquest dijous Cervera i a la 
tarda preveuen celebrar una sessió oberta al públic en què s'analitzaran diversos aspectes i períodes de la història 
de la Generalitat. L'alcalde Joan Valladaura ha indicat que aquest és el primer acte d'una programació que acabarà 
a finals d'any amb la celebració d'un consell de Govern a la ciutat.  
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L'alcalde de Cervera ha rebut pels volts de les onze del matí els integrants de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC a la sala 
de plens de la Paeria. Després de brindar-los unes paraules de benvinguda el grup ha visitat l'edifici consistorial i posteriorment 
s'han desplaçat fins a l'església de Santa Maria. Aquest tour que ha servit per conèixer el patrimoni de la ciutat s'ha completat, 
entre altres coses, amb la visita a les muralles de Pere III el Cerimoniós, que daten del segle XIV, el monument a la Generalitat 
de Catalunya i l'edifici de la Universitat de Cervera, del segle XVIII. 
 
La presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, Maria Teresa Ferrer, ha explicat que els motius de la visita són, d'una 
banda, la celebració d'una sessió pública de la secció, aprofitant que de tant en tant les seccions de l'IEC es desplacen fora de 
Barcelona per treballar, i per l'altra per donar la importància que es mereix a l'efemèride de 650è aniversari de la Generalitat. 
 
En aquest sentit, Ferrer ha qualificat Cervera com 'el bressol' de la Generalitat en tant que les institucions sempre tenen un 
naixement complicat sense formar-se al cent per cent de bon principi. Segons Ferrer, l'origen primer de la Generalitat es situa a 
Cervera, en una primera etapa fundacional que no comptava encara amb la decisió ferma de que fos una institució permanent. 
Ferrer ha afegit que al desembre de 1359 es van reunir a Cervera unes corts on es van nomenar els primers diputats de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Posteriorment, aquestes corts van anar dibuixant el que poc a poc va acabar definint la Generalitat. L'etapa definitiva fou al 
1413 que va ser quan es va constituir definitivament la institució d'una manera que va durar un parell de segles. 
 
Per la seva part, l'alcalde de Cervera, Joan Valldaura, ha assenyalat que l'activitat d'aquest dijous esdevé la 'porta d'entrada' 
d'un calendari de celebracions que comencen a concretar-se a mesura que passen les setmanes. En aquest sentit, ha anunciat la 
celebració d'una conferència el dia 10 de juliol a l'Arxiu de la capital de la Segarra, activitats que es treballaran amb els escolars 
de la ciutat a partir de l'inici del curs al setembre, una possible exposició itinerant amb materials del museu, i la celebració d'un 
consell de Govern al mes de desembre. 

(Seguirà:  fotografia)  
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Cervera enceta la commemoració del 650è aniversari de la 
Generalitat 
L'origen se situa el desembre de 1359 

 !  !  ! 

 
 

La capital de la Segarra ha donat el tret de sortida als actes de 
commemoració del 650è aniversari del naixement de la Generalitat 
l'origen primer de la qual es situa a Cervera al mes de desembre de 
1359. En aquest sentit, la Secció Històrico-Arqueològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha visitat aquest dijous Cervera i 
a la tarda preveuen celebrar una sessió oberta al públic en què 
s'analitzaran diversos aspectes i períodes de la història de la 
Generalitat. L'alcalde Joan Valladaura ha indicat que aquest és el 
primer acte d'una programació que acabarà a finals d'any amb la 
celebració d'un consell de Govern a la ciutat. 

L'alcalde de Cervera ha rebut pels volts de les onze del matí els integrants de la Secció Històrico-Arqueològica 
de l'IEC a la sala de plens de la Paeria. Després de brindar-los unes paraules de benvinguda el grup ha visitat 
l'edifici consistorial i posteriorment s'han desplaçat fins a l'església de Santa Maria. Aquest tour que ha servit per 
conèixer el patrimoni de la ciutat s'ha completat, entre altres coses, amb la visita a les muralles de Pere III el 
Cerimoniós, que daten del segle XIV, el monument a la Generalitat de Catalunya i l'edifici de la Universitat de 
Cervera, del segle XVIII. 
 
La presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, Maria Teresa Ferrer, ha explicat que els motius de la 
visita són, d'una banda, la celebració d'una sessió pública de la secció, aprofitant que de tant en tant les 
seccions de l'IEC es desplacen fora de Barcelona per treballar, i per l'altra per donar la importància que es 
mereix a l'efemèride de 650è aniversari de la Generalitat. 
 
En aquest sentit, Ferrer ha qualificat Cervera com 'el bressol' de la Generalitat en tant que les institucions 
sempre tenen un naixement complicat sense formar-se al cent per cent de bon principi. Segons Ferrer, l'origen 
primer de la Generalitat es situa a Cervera, en una primera etapa fundacional que no comptava encara amb la 
decisió ferma de que fos una institució permanent. Ferrer ha afegit que al desembre de 1359 es van reunir a 
Cervera unes corts on es van nomenar els primers diputats de la Generalitat de Catalunya. 
 
Posteriorment, aquestes corts van anar dibuixant el que poc a poc va acabar definint la Generalitat. L'etapa 
definitiva fou al 1413 que va ser quan es va constituir definitivament la institució d'una manera que va durar un 
parell de segles. 
 
Per la seva part, l'alcalde de Cervera, Joan Valldaura, ha assenyalat que l'activitat d'aquest dijous esdevé la 
'porta d'entrada' d'un calendari de celebracions que comencen a concretar-se a mesura que passen les 
setmanes. En aquest sentit, ha anunciat la celebració d'una conferència el dia 10 de juliol a l'Arxiu de la capital 
de la Segarra, activitats que es treballaran amb els escolars de la ciutat a partir de l'inici del curs al setembre, 
una possible exposició itinerant amb materials del museu, i la celebració d'un consell de Govern al mes de 
desembre. 
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