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 MEMÒRIA DE L’ANY 2016 DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE 
SANT MAGÍ

Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

La Festa d’aquest any ha estat 
condicionada per les obres als carrers de 
Cervera i principalment a les dels carrers 
del barri. 

Les funcions religioses s’han fet a 
l’Església Parroquial de Santa Maria. 
Hi vam portar una imatge de Sant Magí, 
per tal que ens acompanyés en totes les 
celebracions. Mn. Xavier ens ha demanat 
poder deixar aquesta imatge en un altar 
del deambulatori, fet que agraïm. Hi ha 
documentada la celebració de la Festa a 
la Parròquia, almenys dues vegades. La 
primera al 1760, quan els executors del 
testament de l’any 1743 del prevere Magí 
Perelló, van fundar les matines, un ofici o 
missa cantada i una missa resada tal com 
manava el testament. També seguint la 
voluntat de Magí Perelló van fer construir 
una imatge del sant, venerada durant l’any 
en un altar lateral i, durant les celebracions 
de sant Magí traslladada, a l’altar major. 
L’altra vegada que es va haver de celebrar 
la festa de sant Magí a la Parròquia fou 
durant la primera Guerra Carlina, es va 
dur la imatge del sant a la Parròquia, on 
s’hi van fer les celebracions. 

Aquest any 2016, vam traslladar a la 
plaça Major la botiga de records i la taula 
amb l’Aigua, mides i ramets d’espígol. La 
Paeria ens va deixar una taula de les fires i 
la vam muntar sota les voltes, davant dels 
baixos de cal Martí on hi teníem guardat 
el material. Se’n van cuidar la Núria Pont 
i la seva filla Laura. La novetat d’aquest 
any eren unes rajoles amb la imatge de 
sant Magí, una de Tarragona i una altra 
de Cervera. 

En definitiva, hem hagut d’adaptar la 
Festa al desenvolupament de les obres. 
Al seu dia ja vam dir a la Paeria que la 
nostra Festa no havia de fer-les endarrerir 
ni un minut...

La Festa -Promoció-

El cartell.- Un any més ha estat 
dissenyat per Jordi Sàrries. De la lletra 
capital de Magí, hi surten les orelles, els 
dos punts negres simulen els ulls i amb 
les lletres de Cervera i data de celebració 
de la festa 15,18 i 19 d’agost, s’intueix 
el cap d’un ruquet. Encapçala el cartell 
el títol amb lletra vermella Sant Magí 
2016; sota amb lletra negra, La festa del 



126

barri; al centre, la imatge del cartell. Al 
peu, amb tinta negra, hi ha els crèdits dels 
organismes oficials als que hem demanat 
col·laboració per a la festa: Diputació de 
Lleida, Consell Comarcal de la Segarra, 
Paeria de Cervera, Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Centre Municipal de Cultura, 
Museu Comarcal de Cervera i Pla de 
Barris. S’han editat 300 cartells. Un any 
més, el Jordi, aconsegueix l’objectiu del 
cartell que no és altre que identificar 
plenament la festa.

El programa d’actes.- S’ha editat en 
un díptic el programa de la festa. Aquest 
programa de mà l’hem repartit per les 
bústies de tot Cervera. N’hem deixat, 
també, pels mostradors de les botigues. 
El Jordi Sàrries ha adaptat a la mida 
del díptic el dibuix del cartell i a la part 

inferior hi ha posat, amb lletra vermella, 
majúscules i centrat, Programa; sota, amb 
lletra negra i també majúscules, d’actes 
i activitats. Els crèdits dels organismes 
oficials s’incorporen a la contraportada. 
Hi hem incorporat el Codi QR que ens va 
facilitar l’Arnau Eroles. Se n’han editat i 
repartit 4.000.

Altres activitats promocionals.

- El Centre Excursionista de la 
Segarra dóna referència de la Marxa a la 
Brufaganya, en el seu programa semestral 
d’activitats.

- S’ha editat el “Quaderns Barri de 
Sant Magí Núm. 26”. Consta de 206 
pàgines, 24 menys que l’any passat. Tret 
de la presentació i de la salutació de la 
Paeria, la resta d’articles s’han editat a 

Omplint garrafes. Fotografia de l’Associació.
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dues columnes i sense deixar pàgines en 
blanc. Es mantenen els mateixos criteris 
editorials iniciats l’any 1996: portada 
amb la imatge del cartell, separació 
entre els articles i els anuncis, un índex 
d’anunciants i un altre dels articles. Es 
continua fent la separació per seccions: 
Editorial i salutacions (2), De la història 
(16), De la gent (9) i De l’associació 
(1). El format, el cos dels textos i la 
presentació del quadern, segueixen les 
característiques d’un llibre, amb el títol 
imprès al llom i a la portada. L’edició 
l’hem coordinada amb el Max Turull, 
comptant amb la revisió lingüística de 
Teresa Puig i d’Anna Mas. El quadern 

consta de 28 articles, complementats amb 
49 fotografies i 29 il·lustracions. Comptar 
amb 94 anunciants col·laboradors ha fet 
possible l’edició dels 1.300 exemplars.

- Un any més, Joan Puig ens ha 
actualitzat la pàgina de Sant Magí a 
Internet: http://santmagi.ecervera.cat/

- Ha sortit notícia de la Festa als diaris: 
Segre, La Mañana, La Veu de la Segarra, 
Segarra Actualitat, Tàrrega TV, Lleida TV 
i a Televisió de Catalunya TV3.

Dia 15. “Arriba a Sant Magí com 
puguis”

XXV Marxa a la Brufaganya.

Imma Miranda rebent el premi. Foto de l’Associació. Marc Castellà rebent el premi. Foto de l’Associació.
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Per organitzar-la, hem comptat, com 
els altres anys, amb la col·laboració del 
Centre Excursionista de la Segarra, de la 
Penya Ciclista, del Grup de ciclistes tot 
terreny BTT, del Grup Fondistes Cervera 
i el grup de voluntaris que preparen 
l’esmorzar. Les inscripcions es podien 
fer a la Penya Ciclista, Esports Truga, 
C-Bikes, Pastisseria Sangrà i al moment 
de les sortides.

Hem informat al Cos de Mossos 
d’Esquadra de l’activitat i del trajecte 
que seguim.

Per poder recollir el boix i l’espígol, 
com els altres anys, hem demanat permís 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, a 
l’Ajuntament de Pontils, a l’Ajuntament 
de Bellprat i al propietari de la finca.

El dia 7 d’agost, amb el meu cotxe, 
vam anar a marcar el camí amb el Francesc 
Seroles. El dia 13 hi vam anar amb el 
Miquel Codina i el 14 vaig tornar a revisar 
el tram de Montargull a Santa Coloma.

El dia 14, el Josep Castellà, va marcar 
el camí que segueixen els participants de 
la modalitat de bicicleta de muntanya.

Com els altres anys, ens hem posat 
amb contacte amb els alcaldes de Rubinat 
i Talavera per si fos necessari tenir un lloc 
d’aixopluc.

La inscripció era a 10€ de donatiu i es 
cobrava un suplement de 3€ a qui volgués 
tornar en autocar. El tiquet, amb les bases 
de participació i numerat, donava dret 
a esmorzar, a la samarreta de record i a 
participar en el sorteig de dos rellotges: un 
d’home i l’altre de dona. El record és una 
samarreta de cotó de color blanc, amb la 
serigrafia d’una sola tinta, de color vermell 
de la imatge del cartell. Se n’han fet 294 
unitats de diferents talles. 

 Per acompanyar els caminants des 
de Cervera hem comptat amb el suport 
del Parc de Bombers, amb l’assignació 
del bomber Guillem Borda i d’un vehicle 
tot terreny. També hem comptat amb la 
col·laboració de Miquel Codina, amb el 

Modalitat  2016 2015  +/-   Horari sortida    Lloc

Caminant des de Cervera 38      41  -  3  2/4 d’1 de la nit    Pl. Sant Magí
Caminant des de Santa Coloma     30      40  + 10  5 del matí  Pl. Portalet
Corrent 6    4           -   2   2/4 de 6 del matí Pl. Sant Magí
Bicicleta de carretera 9    17    - 8  7 del matí Pl. Sant Magí
Bicicleta de muntanya 50    60  +  10  7 del matí Pl. Sant Magí
Quads -      -            -      7 del matí Pl. Sant Magí
A cavall -         -            -
Gent del barri / varis 54    64  - 10  7 del matí Pl. Sant Magí
Total d’inscripcions 187         226         - 39
28 sense inscriure’s 28   -  28

Resum de la XXV Marxa a la Brufaganya:
Dades de participació:
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seu furgó, acompanyat aquest any per 
Ramon Rauret i Nati Gutiérrez. El guia, 
un any més, ha estat Xavier Juan.

Les obres del barri no han dificultat 
poder fer la sortida des de la placeta de 
sant Magí. Els vehicles de suport els 
han esperat al barri de sant Francesc, 
davant dels antic safarejos. La caminada 
s’organitza com els altres anys. El Miquel 
Codina s’avança i senyalitza amb lots 
d’intermitència els punts dubtosos. 
El vehicle del Parc de Bombers les va 
recollint per a tornar-les a donar al Miquel 
a cada punt d’agrupament, i així poder 
senyalitzar un nou tram fins al següent 
punt d’agrupament.

A les 6 del matí, davant la Capella de 

Sant Magí de Santa Coloma, l’Associació 
d’Amics de la Capelleta, ens esperaven 
amb la taula parada de coques, galetes, 
xocolata, llet, cafè... Tot un detall 
d’agermanament i col·laboració de la 
gent vinculada a l’entorn del sant de la 
Brufaganya. Cal valorar l’esforç que fan 
els colomins, que en plena Festa Major 
matinen per estar amb nosaltres... En 
aquest punt s’afegeixen a la caminada, els 
participants que venen amb autocar des de 
Cervera, inscrits com els altres anys a la 
plaça del Portalet, un bon espai per poder 
maniobrar els autocars. 

Per donar suport als ciclistes de 
carretera, hem comptat amb el vehicle 
amb remolc de la pròpia Penya Ciclista 

Tot controlat. Fotografia de Gómez-Grau.
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conduït per l’Antoni Vendrell.

Els ciclistes de muntanya, han comptat 
amb el suport del furgó de Josep Castellà, 
conduït per Josep M. Eroles i acompanyat 
per Josep M. Puig. 

Jaume Carcasona ha donat suport als 
que han fet el camí corrent. 

Tots aquest vehicles de suport, 
duen menjar, aigua, una farmaciola 
facilitada per Creu Roja la Segarra i eines 
específiques per bicicleta. 

Com els altres anys, als dos autocars 
de Cots Alsina conduits per Miquel 
Teruel i Rosendo Batalla, hi portem 
tot el necessari per a l’esmorzar. El pa 
de la Fleca Vilardosa, fuets, formatge, 
tomàquets i els estoigs de pernil, ja 
tallat, que un any més hem trobat pagats! 
Moltíssimes gràcies!

La Nati, a partir de Santa Coloma, 
deixa el grup de suport i m’acompanya 
fins a les Fonts, per tal d’afegir-se a l’equip 
de gent que preparen els esmorzars. Es fa 
servir de taula la base de les arcades de 
la Capella de les Fonts. Els entrepans 
bàsicament són de pernil, tot i que també 
se’n fa algun de formatge, de fuet, o de 
xocolata per als més menuts. 

A quarts de nou del matí, amb la 
reconfortant visió de veure els dos 
autocars encarats per la tornada, arriben 
els participants. Fa estona que tenen 
l’esmorzar a punt i diferents begudes al 
furgó de Carbòniques Prat. 

Després d’esmorzar se sortegen els 
dos rellotges. Els afortunats han estat 
amb el número 95, Imma Miranda Traus, 
inscrita a Gent del barri i amb el número 
189, Marc Castellà Bové, participant a 

la modalitat de Bicicleta de muntanya. 
Enhorabona a tots dos!

Tot seguit surten els autocars de 
tornada cap a Cervera. 

El remolc de la Penya Ciclista, el 
furgó de les begudes, els autocars, el 
furgó de Transports Pedrós Vila i un altre 
de la Paeria de Cervera han portat els 
feixos de boix, les garrafes d’aigua, les 
bicicletes, etc. 

Pocs ens hem quedat per anar a les 
12 a la missa al Santuari, oficiada per 
Mn. Francesc Gallart, qui comprèn que 
es quedi poca gent a la missa després 
de la gran activitat que hi ha hagut. Ens 
recorda que d’abril a desembre, cada 
tercer diumenge de mes hi celebra missa. 
Ens explica les feines que s’han anat 
fent durant l’any (cada tercer dissabte de 

No vull!. Fotografia de l’Associació.
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mes), pel grup de voluntaris convocats 
per l’Associació Amics de Sant Magí de 
la Brufaganya i el seu entorn.

Com cada any, cal agrair la solidaritat, 
la col·laboració i la bona predisposició 
de tothom. 

Dia 18 -Vigília-

A causa de les obres, no ha calgut 
posar la vela a la placeta ni guarnir amb 
serrells de paper i/o plàstic els carrers 
del barri.

Els animals els hem tornat a llogar al 
Pau Vaqués de Cal So de Pavia. Aquest 
any ens ha facilitat el contacte del Club 
Escola Hípica Tàrrega, S.L. Com que 
venien de Tàrrega no ha calgut deixar-los 
a passar la nit a casa meva. 

L’empresa constructora ens ha habilitat 
pas des de casa meva fins a la Placeta. 
Per guarnir els animals ha anat perfecte. 
A casa hi teníem les albardes, bridons, 
cordes, etc. Al magatzem de Josep M. 

Mora hi teníem els argadells guarnits, 
i a la placeta, el lloc d’espera. Ens hem 
adaptat a les circumstàncies i crec que ha 
anat força bé.

Les dones del barri, igual que els altres 
anys, han preparat els ramets d’espígol.

Al migdia hem anat al campanar per 
fer el Toc de Festa.

Entrada de l’Aigua

A les 6 de la tarda hem començat a 
guarnir les cavalleries. 

A les 8 del vespre, s’inicia l’Entrada 
de l’Aigua, com he dit abans, adaptant 
l’itinerari a les obres dels carrers de 
Cervera. El punt de sortida, com sempre, 
ha estat la Placeta de l’Estació. Seguim 
pel carrer Llibertat, i a l’estar amb 
obres el carrer General Güell, seguim 
per l’Avinguda de Catalunya, carrer 
Combat, carrer Burgos (Travesser), Plaça 
Universitat, Pou de Sant Miquel, carrer 
Santa Anna, carrer Major i plaça Major. 

Guarnint. Fotografia de l’Associació.
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La intenció era acabar el recorregut davant 
de la sortida a la plaça Major del carrer 
de Buidasacs, però al ser a la plaça, els 
músics volien arribar al barri i com a 
solució, vam trobar seguir pel carrer 
Estudivell que és part del Barri de Sant 
Magí. Tot un detall de sentiment per la 
Festa!

Encapçala la comitiva el futur de la 
festa, un grup de nens i nenes amb el 
vestit català de gala: la Laia, el Biel i 
el Nil. Segueix Jordi Casado Samitier 
escenificat el Sant. A continuació, els 
Regidors del Consistori Municipal que 
bonament han volgut participar de la 
Festa. L’acompanyament musical ha anat a 
càrrec del “Grup de vent del Conservatori 
de Música de Cervera”. Els components 
del Grup eren: Marc Blázquez Martínez, 
Oboè; Pol Bonet Arbat, Trompeta; Miquel 
Camps Farré, Trompeta; Pau Carbonell 

Font, Trombó; Judit Cases Espuga, Flauta; 
Jaume Caus Regí, Trombó; Bernat Clota 
Vilaró, Trompeta; Jan Clota Vilaró, 
Saxo; Martina Marsal, Flauta; Míriam 
Cortada Moguer, Flauta; Natalia Cucurull 
Vilardosa, Flauta; Joan Dalmases Solé, 
Flauta; Laia Ribalta Queralt, Flauta; Eloy 
Fos Galera, Percussió; David Gallego 
Camps, Trompa; Iu Gilabert Córdoba, 
Saxo; Enric Segura Guevara, Clarinet; 
Núria Garrós Aristizàbal, Flauta; Arnau 
López Cuñé, Saxo; Maria Casulleras 
Pena, Flauta; Abril Oriola Roca, Saxo; 
Laia Oriola Roca, Flauta; Marc Pallès 
Balcells, Trompa; Sergi Perella Ortiz, 
Flauta; Jordi Franquesa Franquesa, 
Clarinet; Max Puig Tolosa, Clarinet; 
Albert Puiggròs Valentines, Flauta; Dipti 
Gimeno Anguera, Clarinet; Cristina Rius 
Manau, Flauta; Amadeu Segura Torres, 
Oboè; Cèlia Segura Torres, Clarinet; 
Claudia Castro Martínez, Clarinet; 

Entrada de l’Aigua. Fotografia de l’Associació.
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Ariadna Torné Serra, Clarinet; Marc 
Torres Alcaide, Trompeta; Berta Torruella 
Flotats, Flauta; Cristina Graells Creus, 
Flauta; Joan Tamarit Martínez, Trompa i 
Sergi Amigó, Percussió. Acompanyats pel 
músic Sebastià Sellart Solsona. 

La comitiva de Portants l’encapçala 
la càrrega de Xavier Martí Pifarré, actual 
Portant número u, Ramon Torres Font, 
Salvador Torres Font, Marta Aldomà 
Boquet, Albert Cisteró Boldú, M. Teresa 
Pont Pedrós, Bernat Simón Benet, 
Domènec Benet Roig, Antonio Cisteró 
Jaume, Jaume Farré Valés i Francesc 
Seroles Xaus. M’han ajudat a controlar 
la comitiva Miquel Codina Padullés i Pau 
Vaqués Mora.

Tots els Portants vestien camisa blanca 
i pantalons negres. Entre mig del boix 
de les càrregues hi hem posat les flors 

de paper que va fer l’any 2012 la Nati 
Gutiérrez, recuperant així les càrregues 
enflocades. 

Un any més els Portants han estat 
obsequiats per part de l‘Associació amb: 
una mida del Sant per posar al bridó, una 
botella del cava amb etiqueta de la Festa, 
una capsa de galetes i un número pel 
sorteig d’un pernil. A la llista hi cal afegir 
el tiquet per l’esmorzar de la Brufaganya.

Un any més es confirma que l’Entrada 
de l’Aigua és el moment més esperat de 
la Festa! Que per molt anys ho sapiguem 
mantenir! 

Dia 19 -Sant Magí-

A les 7 del matí missa a l’església 
parroquial de Santa Maria.

Al no poder-se oficiar la missa a la 

Grup de vent del Conservatori. Fotografia de Gómez-Grau.
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capella, no hi va haver el clàssic esmorzar 
de coca amb xocolata i barreja.

A 2/4 de 9 s’ha començat  el 
Repartiment de l’Aigua. La Sílvia Benet 
i el Xavier Lleonart organitzen els 
repartidors que acompanyen la comitiva 
que segueix el mateix recorregut i ordre 
de l’Entrada de l’Aigua, però sense les 
autoritats i amb l’acompanyament musical 
d’un grup d’alumnes del Conservatori, 
cinc nois: Amadeu Segura, Marc Torres, 
Jaume Caus, Jan Clota, David Vergé i 
dues noies: Pau Terribas i Cèlia Segura. 
El Xavier Martí no ha pogut participar 
al Repartiment, el seu lloc l’ha ocupat 
el Domènec Benet. Hem comptat també 
amb l’ajut de Ramon Gené Capdevila. 
El Pau ha portat el poni que altres anys 
havia format part de la comitiva per tal 
d’anar-lo reconduint a les festes (el 2014 

va donar problemes durant el recorregut 
del seguici infantil de la Festa Major). A 
la plaça Major ens va rebre el Regidor de 
Cultura Jaume Rossich Batalla.

El Xavier Lleonart segueix la comitiva 
amb el cotxe de la M. Teresa Pont carregat 
de garrafes d’aigua, per tal d’abastar els 
repartidors. 

La imatge dels cerverins amb un vas 
a la mà i a peu de porta que es repeteix 
en tots els indrets de Cervera, aquest any 
reduïda a l’itinerari forçat per les obres. 
És molt gratificant veure com l’estimació 
per la festa de Sant Magí es transmet amb 
il·lusió de pares a fills.

Una vegada acabat el recorregut del 
Repartiment de l’Aigua se sorteja el 
pernil entre els Portants. Amb el número 
10, en va resultar premiat el Portant Pau 
Vaqués Mora.

Davant la Residència d'avis. Fotografia de Gómez-Grau.
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Una dotació de la Policia Municipal 
ens ha acompanyat durant tot el recorregut. 
Un equip de neteja de la Paeria, s’ha 
encarregar de deixar-ho tot net.

Un any més l’Agrupament Escolta 
i Guia Coll de les Savines, és qui s’ha 
encarregat dels cóssos, aquest any al Parc 
Municipal Mas Duran.

A les 8 del vespre s’ha celebrat la 
segona concorreguda Missa, concelebrada 
per Mn. Mn. Antoni Bonet, Mn. Xavier 
Romero i Mn. Gaspar Comellas. L’homilia 
l’ha pronunciat Mn. Antoni Bonet1. 

Defuncions.-

Durant l’any 2016 ens han deixat 

1 Podeu llegir l’homilia a la pàgina 113.

Repartint. Fotografia de Gómez Grau.

tot un seguit de persones vinculades al 
barri. Siguin aquestes línies per expressar 
el nostre condol per tots els difunts 
vinculats d’alguna manera amb Sant 
Magí, reconeixent i agraint la dedicació 
per la Festa, pel Barri i per Sant Magí. Un 
any més recordo que aquesta Quadern és 
obert a tothom per publicar un escrit en 
record a familiars i amics relacionats amb 
la Festa de Sant Magí. 

Nits musicals.-

Al Santuari de la Brufaganya es 
van celebrar les V Nits Musical a la 
Brufaganya. El 17 de juny hi va actuar 
el l’Escolania de Montserrat, Llorenç 
Castelló, director, Vicenç Prunés, piano. 
Programa: Brahms, Mendelssohn, A. 
Lloyd Webber, Francesc Civil... El 9 de 
juliol hi va actuar l’Orquestra de Cambra 
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Camerata XXI, David Puertas, narrador. 
Programa: Mirant el mar. Obres de 
Toldrà, Albéniz, Turina, Montsalvatge... 
El 13 d’agost hi va actuar Marta Matheu, 
soprano. Josep Surinyac piano. Programa: 
Granados, Toldrà, Mompou... El 10 de 
setembre hi va actuar la Coral Mixta 
d’Igualada, Alfred Cañamero, director. 
Programa: Temps de verema. Un viatge 
coral del Renaixement al segle XX.

Varis.-

El Tríduum dedicat a Sant Magí dels 
dies 16, 17 i 18, a les 8 del vespre, amb 
celebració de la missa, a causa de les 
obres, es va fer a l’Església Parroquial de 
Santa Maria. 

La Toia ha consistit en escollir un 
obsequi dels tres que entren al sorteig: un 
Rentavaixelles, un Televisor de 40” i una 
Barbacoa de gas butà, amb opció de canvi 

per un altre electrodomèstic. El número 
premiat és el que coincideix amb les tres 
últimes xifres del sorteig de l’ONCE del 
dia 20 d’agost. Els obsequis són de Graells 
Bergadà Ferreteria – Electrodomèstics. 
Amb el seu patrocini hem venut els 
números a 5 € de donatiu per butlleta. A 
causa de que els espais de venda de les 
butlletes quedaven molt reduïts per la 
circumstància de les obres, es participava 
amb dos números per butlleta. El número 
premiat ha estat el 739, venut per Sílvia 
Benet Roig, i l’Eduard Martí l’afortunat 
guanyador. Han preferit canviar el premi 
per una assecadora. Enhorabona! 

A la Cova, el Magí Torres ha mantingut 
en funcionament els mecanismes que 
permeten que una figura de Sant Magí 
doni tres cops amb el gaiato i que s’activi 
un raig d’aigua a cada cop. Aquest any, 
per les obres, s’obria a petició de la gent. 

Cóssos al Parc Municipal Mas Duran. Fotografia de l’Associació.
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Hem col·laborat a la Gimcana d’en 
Galderic i també amb l’Associació Seny 
Major, amb els diferents seguicis de 
festa (Corpus, Festa Major i Festa Major 
Petita). 

El diumenge 24 d’abril es va celebrar la 
festa a l’ermita de Sant Magí a Guardiola 
(la Noguera). En acabar la missa hi ha 
coca amb xocolata i beguda per a tothom 
i es venen tires pel sorteig de diferents 
toies. Com els altres anys l’entorn està 
molt cuidat. Enhorabona veïns!

El diumenge dia 22 de maig, es 
va celebrar el 16è Aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del Clot de 
Sant Magí. La Nati Gutiérrez, va dissenyar 
el cartell. Al costat d’uns brins d’espígol, 
detallava totes les activitats (caminada, 
esmorzar i tirada de bitlles) i al peu els 
logos de les entitats col·laboradores: 

Paeria de Cervera, Parròquia de Cervera, 
Centre Excursionista de la Segarra, Grups 
de Bitlles i Veïns de la contrada. Un any 
més, a l’obrir el paquet de la llonganissa 
de la Xarcuteria Vilà, hi trobem el detall 
d’un paquet complementari. El pa era 
del forn del veí del barri Isidre Torres. El 
premi de la tirada de bitlles era un pernil, 
i l’han disputat els següents equips: Los 
del Huerto, Club de Bitlles Cervera i Club 
de Bitlles Tordera. El guanyador va ser 
l’equip del Club de Bitlles Tordera. Entre 
tots els inscrits vam sortejar un pernil i en 
va resultar guanyadora, amb el número 25, 
Roser Huguet. El manteniment d’aquest 
espai l’ha fet la Fundació Xavier Paules 
per encàrrec de la Paeria. Es van inscriure 
94 persones.

 El diumenge 29 de maig vam participar 
a la confecció de les catifes per la festivitat 

Entrega de la Toia del barri de Sant Magí. Fotografia de Gòmez-Grau.
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del Corpus Christi. Hi vam fer una catifa 
amb la imatge del cartell. 

El 12 de juny, es va celebrar el 27è 
Aplec de les Roses al Santuari de la 
Brufaganya. L’organitzen els Maginets 
tarragonins. 

El diumenge 3 de juliol es va celebrar 
el X Aniversari de la reconstrucció de la 
Capelleta de Sant Magí a Santa Coloma 
de Queralt. 

El divendres dia 22 de juliol, a les 7 de 
la tarda, a la Cafeteria el Campanar, la Nati 
Gutiérrez, va repetir el Taller de Flors, que 
ja havia fet el passat dia 4 de desembre.

A Guissona han celebrat la festa el 
divendres dia 19 d’agost. 

Des de l’any 2003, any en que la 
Confraria de Sant Magí Màrtir de 
Barcelona en va prendre l’acord, se 

celebra la festa de Sant Magí el diumenge 
més proper al 19 d’agost. Aquest any ho 
van celebrar el dia 21 amb una missa a les 
12 del matí a la Basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona.

El tercer diumenge de setembre, dia 
18, es va celebrar l’Aplec de Sant Magí, 
organitzat per la Confraria de Sant Magí 
màrtir de Barcelona i per l’Associació 
Amics de Sant Magí de la Brufaganya 
i el seu entorn. Al sortir de missa hi va 
haver una ballada de sardanes. També 
es va ballar el recuperat Ball pla de Sant 
Magí. L’Associació va organitzar un dinar 
popular al voltant de la Capella de les 
Fonts que consistia en una amanida i un 
bon plat de paella. 

Hem tingut a la venda els vídeos filmats 
per Jordi Badia i CD’s de l’Orquestra 
Andreví.

Guanyadors de la Tirada de Bitlles. Fotografia de Victòria Fusté.
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Transports Pedrós Vila (TPV), un any 
més, ens ha fet gratuïtament el servei de 
missatgeria amb els organismes oficials 
de Lleida i Barcelona.

Hem fet 1.500 participacions pel 
sorteig de la loteria de Nadal del número 
61982. Aquest any no hem tingut sort.

S’han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n’han convocat 
durant l’any 2016: Institut d’Estudis 
Ilerdencs i Paeria de Cervera. 

F i n a l m e n t ,  vo l e m  a g r a i r  l a 
col·laboració de tot l’Ajuntament, tant del 
Consistori com del personal administratiu, 
policial i de serveis. Com cada any ens 
han ajudat en tot el que està al seu abast. 

En aquest capítol d’agraïment sempre 
hi ha el neguit d’oblidar-se d’algú. Si 

és el cas, no és pas amb intenció, per 
això, un any més, volem que consti el 
reconeixement agraït per tothom que té el 
sentiment per a la Festa! Moltes gràcies! 

Efemèrides 2017

El passat dia 3 de maig, va ser nomenat 
nou rector de la Parròquia de Sant Magí 
de Rocamora i per tant encarregat del 
Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, 
Mn. Joan Magí i Ferré, en substitució de 
Mn. Francesc Gallart i Magarolas, a qui 
agraïm la dedicació i atenció que ens ha 
dispensat als Maginets durant els anys que 
ha estat rector (2009-2017).

Nits Musicals a la Brufaganya. 
S’ha redissenyat el format, ara són les 
Nits musicals de la Brufaganya. S’ha 
programat el 6è Festival d’estiu amb 

La taula amb Aigua i records. Fotografia de Gómez-Grau.
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aquests concerts:

- Dissabte 10 de juny, Cor Vivaldi, Josu 
Elberdin i Albert Guinovart. Director: 
Oscar Boada.

- Dissabte 8 de juliol, Ensemble o Vos 
Ommes, Carissimi, Charpentier. Director: 
Xavier Pastrana.

- Dissabte 12 d’agost, Orquestra de 
Cambra de Granollers. De Vivaldi a 
Piazzola. Concertino-director: Corrado 
Bolsi.

- Dissabte 9 de setembre, Cosmos 
Quartet. Haydin, Bartok, Mendelssohn. 
Helena Satué, violí; Bernat Prat, violí; 
Lara Fernández, viola; Oriol Prat, 
violoncel.

Per adquirir les entrades es pot fer des 
de la pàgina d’internet www.brufaganya.cat.

El diumenge dia 30 d’abril es va 
celebrar a l’aplec de l’ermita de Sant Magí 
a Guardiola (la Noguera). 

El dissabte 3 de juny, per la fira de 
Sant Isidre, ara Fira del pa i el cereal, hem 
col·laborat a la Gimcana d’en Galderic.

El  d iumenge dia  21 de  maig 
hem celebrat el 17è Aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del Clot de 
Sant Magí. Amb la tradicional caminada, 
tirada de bitlles i esmorzar de germanor.

El diumenge dia 18 de juny hem 
participat en la confecció de les catifes per 
la festivitat del Corpus Christi.

El diumenge dia 11 de juny s’ha 
celebrat el XXIX Aplec de les Roses al 
Santuari de la Brufaganya. 

El dijous 22 de juny, a les 7 de la 

Els Repartidors al peu del Campanar. Fotografia de Gòmez-Grau.
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tarda, organitzat per l’Associació Cultural 
el Campanar de Cervera, es va fer, amb 
molt bona participació de públic, el 
Recorregut per Cervera seguint el rastre 
de Sant Magí,

El dissabte dia 1 de juliol, a la Sala 
de Plens de la Paeria, es va fer l’acte de 
nomenament a Rosa Fabregat i Armengol 
com a Filla Predilecta de la ciutat de 
Cervera. Al seu dia vam enviar aquest 
escrit d’adhesió: “La Rosa va ser la 
Pregonera de la Festa de l’Any 2000 i 
l’encarregada de donar el guardó de 
Maginet de l’any 2007 a Jaume Ferran 
Camps. Ha col·laborat amb escrits al 
Quaderns Barri de sant Magí, Núm. 8, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 22. 
Sempre és la primera en contestar els 
correus que enviem des de l’Associació 

per informar d’algun esdeveniment 
relacionat amb la Festa. Felicitem aquesta 
iniciativa i reiterem la nostra adhesió, la 
meva personal, la de tots els membres 
de la Junta i m’atreveixo a dir la de tot 
el barri”.

El dissabte dia 1 de juliol, s’ha celebrat 
l’11è Aplec de la Capelleta de Sant Magí 
de Santa Coloma de Queralt. A les 8 del 
vespre celebració de la Missa a la mateixa 
esplanada de la Capelleta. Després cantada 
d’havaneres pel grup Olla Barrejada. 
Com a novetat, es pot veure en un quadre 
el nom dels padrins dels arbres que es van 
plantar. Podem constatar un any més el 
bon manteniment de l’espai per part de 
l’Associació Amics de la Capelleta, amb 
el suport de la Fundació Balcells.

El diumenge dia 20 d’agost, a la 

L’arbreda de la Capelleta de Sant Magí de Santa Coloma de Queralt. Fotografia de Josep Mas.
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Basílica de Santa Maria del Mar, a les 
12 del migdia, se celebrarà la Missa de 
la Festivitat de sant Magí i benedicció de 
l’Aigua de la Brufaganya.

El diumenge dia 17 de setembre, 
l’Aplec de la Brufaganya, organitzat 
per la Confraria de Sant Magí màrtir 
de Barcelona i per l’Associació Amics 
de Sant Magí de la Brufaganya i el seu 
entorn.

Projectes... 

No tenim llum a la Capella. El servei 
que ens facilitava el veí Magí Torres, 
va ser anul·lat durant les obres. Per tant 
caldrà trobar-hi solució.

Seria bo que el Bisbat fes una cessió 

d’ús de la Capella a la Paeria.

Aconseguir que la Festa sigui 
declarada Festa d’Interès local i, a la 
vegada, poder signar un conveni amb la 
Paeria que faciliti els tràmits dels ajuts. 

I també, els de sempre:

- Reconstrucció del campanar i 
arranjament de la teulada.

- Edició del nou llibre de fotografia 
d’autor.

- Edició d’un CD de la diferent música 
que hi ha de Sant Magí.

- Cercar aigua a la Capelleta del Clot 
de Sant Magí.

- Etc.

Les obres al carrer. Fotografia de Gómez-Grau.
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Els repartidors. Fotografia de Gómez-Grau.


