
22 

DISSABTE, DIA 14 
ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGUIS. 
Amb la travessa, d'una trentena de quilometres, seguirem els antics 
camins utilitzats per carros i besties de carrega a bast que comuni
caven Cervera i la Brufaganya. 

* A peu a Sant Magí de la Brufaganya: a 2/4 de 12 de la nit del 
dissabte, concentració a la plava de Sant Magí per fer la caminada 
nocturna i arribar a Sant Magí de la Brufaganya a l'hora d'esmorzar 
del diumenge al matí. La tornada es fara en autocar. Hom pot afegir
se a la caminada a l'alvada de Santa Coloma de Queralt. 
Per més informació i per apuntar-vos-hi, truqueu als telefons del 
Centre Excursionista de la Segarra: 53 25 94 i 53 06 59. 

DIUMENGE, DIA 15 
ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGUIS. 
* A cavall a Sant Magí de la Brufaganya: a les 5 de la matinada 
del diumenge sortida de Cervera. Per més informació adreceu-vos a 
Josep Fonoll Felip, telefon 53 24 47 i 53 00 27. 

* Amb bicicleta a Sant Magí de la Brufaganya: a les 7 del matí 
concentració a la Plava de Sant Magí i arribada prevista a Sant Magí 
entre les 9 i les 1 O del m a tí. Si hi aneu amb bicicleta de carretera, 
per més informació i per apuntar-vos-hi, truqueu al telefon de la 
Penya Ciclista, 53 05 68 (de 8 a 10 del vespre). Si hi aneu en 
mountain-bike hi haura dues sortides; una d'intrepids i una altra de 
gent més tranquila; per més informació i per apuntar-vos-hi truqueu 
a Josep Gasol, telefon 53 03 01. 

A les 7 del matí sortida des de la placeta de Sant Magí per anar a 
la Brufaganya a recollir el boix, l'espígol i l'aigua de la festa. 

A Sant Magí de la Brufaganya es donara esmorzar i beure a tothom 
que hi vagi arribant per qualsevol deis mitjans no mecanitzats. 
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DIMECRES, DIA 18 
A les 7 de la tarda arribada de l'aigua a la placeta de l'estació i 
distribució des del centre de Cervera fins el barri de Sant Magí. La 
desfilada de cavalleries anira acompanyada de la banda de música i 
!'anacoreta. 

A les 8 del vespre a la capella de Sant Magí celebració del Sant 
Rosari i cant deis goigs. 

A les 1 O de la nit festa del cerverí. És un sopar que se celebrara 
sota els porxos de la playa Major acompanyat de gresca i ball i en 
el que s'invita tothom a participar-hi. S'escolliran dues pubilles de la 
festa: una de Cervera i una altra deis cerverins fora-ciutat. El preu 
del sopar és de 1.200 ptes. que cal ingressar a nom d'Associació 
Amics de Sant Magí al núm. 2100-0016-00-0102253943. Telefons de 
contacte: 
Jaume Binefa, (93) 302 45 86; Josep Mas, 53 13 87; Miquel Pont, 53 08 06 
i, sempre que quedi lloc, al mateix moment a la pla9a. 

DIJOUS, DIA 19 
A les 7 del matí missa a la capella del barri. 

A les 8 del matí, en sortir de missa, coca i xocolata amb mistela 
per a tothom. 

A 2/4 de 9 sortida de les cavalleries i repartiment de l'aigua de la 
Brufaganya per Cervera acompanyats de la banda de música i 
!'anacoreta. A mig matí, davant de la Universitat, les pubilles van a 
rebre la comitiva que reparteix l'aigua i l'acompanyaran fins la playa 
de Sant Magí. 

A les 5 de la tarda cossos per la mainada a la placeta del barri: 
trancar l'olla, cursa de sacs, aigua al cossi, el meló, etc. 

A les 8 de la tarda missa a l'església del Sant. 

A les 11 de la nit gran ball de revetlla a la placeta de Sant Magí. 


