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MEMQRIA DE L•ASSOCIACIÓ AMICS DE 
SANT MAGÍ 

A partir deis acords presos a l'assemblea del 1 er. de maig de 1992, el 
primer que vam fer i per mediació d'en Salvador Solé, fou la legalitza
ció de I'Associació: i amb data 30 de julio! de 1992 la Direcció General 
de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Gene
ralitat de Catalunya RESOLlA favorablement la inscripció al Registre 
d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 1521 de la secció primera 
del Registre de Lleida ens donava d'alta a la declaració Censal i 
atorgava el N.I.F. G25287913, aconseguint així els requisits legals 
vigents i, per tant, una Associació legalment constituida. 

Amb la col.laboració del Centre Excursionista, de I'Aeri Club 
Cervera i del Pare de Bombers, es busca el camí a la Brufaganya fent
hi diferents desplayaments i finalment el seu marcatge provisional, ja 
que si poguéssim trobar un camí que suprimís el tram de carretera que 
hi ha de Santa Coloma a Sant Magí, s'intentaria la seva catalogació i 
passaria el seu mantinent (marcatge, etc.) a la Federació. 

Amb el lema "Arriba a Sant Magí com puguis", s'invita a fer la 1 a. 
travessa popular al Centre Excursionista, a la Penya Ciclista, als ciclis
tes "Mountain bike" i als afeccionats a !'hípica. Els resultats són prou 
el.loqüents: caminants, 57 des de Cervera; 8 des de Santa Coloma; 18 
bicicletes, 6 bicicletes de Mountain Bike; 8 genets, que amb els corres
ponents equips de suport i la gent del barri a fer boix i barballó ... una 
gentada a la Brufaganya. 

S'encarrega a I'Agrupament Escolta l'organització deis cossos, un 
exit: quantitat de canalla jugant i sense fer-se mai nosa. 

Es va creure oportú, per les dues facetes que comporta: cultural i 
monetaria, l'edició d'un llibret de la festa. Posats en contacte amb el 
Centre Municipal de Cultura i en concret amb Max Turull, es decidí de 
fer, no un llibret d'anunciants, sinó tot el contrari, un llibret al que 
batejarem com: QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ, amb idea de 
continu"itat, per tant numerats, on sense despreciar els ingresos, es 
destaqués la faceta cultural, amb totes les característiques d'una bona 
publicació. S'han aconseguit articles magnífics i un QUADREN molt 
digne, diferent i de prestigi. 

Reunits a la Capella amb els ve"lns del barri es decideix d'organit
zar-ho tot a través de I'Associació. Hi ha la preocupació de qui fara el 
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boix amb tant moviment, la resposta es clara: els de sempre, ja que a 
Sant Magí hi anirem els de sempre i tots els nous incorporats a 
!'ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGUIS. Es comenten les idees que van 
sortir a l'assemblea del 1 er. de maig referents a un possible no u itinerari 
tant per !'entrada com pel repartiment de l'aigua i es decideix: demanar 
als genets que acompanyant a les 11 carregues a !'Entrada de I'Aigua 
a fi de fer-Ia més espectacular, tot recordant aquells antics pendonistes 
o abanderats que podem veure a les fotografíes del Llibre de Comptes 
de la Capella; repartir la zona del carrer Pou Nou i barri de les Verges 
a la vigília i en arribar la comitiva al Pou de Sant Miquel girar cap al 
carrer Combat, seguir per !'Arrabal direcció a la Bonavista, continuar pel 
passeig Balmes i pel carrer Canceller Dou tornar al Pou de Sant Miquel 
per enfilar cap a Sant Magí pel carrer Major. El repartiment a la zona del 
Pla de les Verges no es va fer, sí el nou tra9at, amb opinions diverses, 
el repartiment queda en oferir aigua al moltíssim públic assistent. Pel 
Repartiment de I'Aigua del dia 19, es decidí no anar al barri deis 
Ametllers per les dificultats que comporta travessar la carretara Nacional 
11 i, també, no partir la comitiva, anacoreta, músics i carregues sempre 
junts, a fi de donar més majestuositat a la comitiva; el resultat és de molt 
públic a peu, finestres i balcons i economicament acceptable. 

Caldra millorar si és que es creu oportú de continuar l'acte que es 
féu diumenge a la tarda: ensenyar a "GUARNIR CARREGUES" a la 
mainada de Cervera, fou un tracas. 

Les altres activitats com sempre tant les religioses com les lúdi
ques: la placeta de gom a gom. 

S'han contractat dues assegurances: una de responsabilitat civil 
pel que pugui ser ... , i l'altra per cobrir la possibilitat de mal temps i poder 
pagar els músics. 

S'han demanat ajudes a diferents Organismes Oficials: Ajunta
ment, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat de Catalunya. 

Tot i el resultat positiu d'enguany, no ens ha de dominar !'euforia, 
en tot moment se'ns recorda que patim una crisi, per tant, tots els que 
vivim, sentim, volem i ens agrada la Festa hem de continuar mimant-la 
i cuidant-la, potser més que mai, procurant mantenir els nivells d'apor
tacions i entre tots buscar-ne de noves. 

Els !libres deis comptes són a la disposició de tothom. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 



OROBITG 

PROMOCIONS 
ARTÍSTIQUES 

c. Savines, 1-3 

Apartat, 15 

Tels.: (973) 53 13 01 - 53 13 04 - 53 01 59 

25200 CERVERA (Lieida) 



TRANS-CORBERA 
Transports en general a tot Europa 
Servei de grua pluma 

Avda. del Mil·lenari, 34 

--

Tels. 53 00 78 - 53 00 94 - Fax 53 27 50 
CERVERA 

TOLDOS CERVERA 
Confecció i reparació de Iones i tendals de 

tot tipus, per terrassa i camió. 
PROMOCIÓ PRIMAVERA ESTIU 

Per la col·locació d•un toldo terrassa l•obse
quiem amb un parasol. 

Avda. del Mil·lenari, 34 - CERVERA 
Tels. (973) 53 08 36 - 53 00 94 - part. 53 25 25 



Dufer 
~Articles publicitaris • Regals d'empresa 

Calculadores - Bolígrafs - Encenedors - Clauers - Flexómetres 
Portatacs - Gorres - Termómetres - Camisetes - Adhesius 

Escrivanies - Carteres - Calendaris ... 

EXPOSICIÓ 1 VENDA: 

C/ Príncep de Viana, 35 - Alte/1 - Tel. 23 98 24 Fax 26 89 96 
25004 LLEIDA 


