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MEMORIA DE L•ASSOCIACIÓ AMICS 
DE SANT MAGÍ 1993 

L'any passat, I'Associació Amics de Sant Magí, s'encarrega de dur 
a terme una serie d'activitats, les quals tot seguit us comentem: 

- S'ha montat un quadre de rajoles amb la figura de Sant Magí a la 
capelleta que hi ha al pare municipal Mas Duran. 

- Amb un cost de 35.000 pts, el professor del Conservatori de 
Música de Cervera, Ramon Enrie Pérez, ens ha fet la gravació en casset
te de l'obra d'en Simó Giribet "LA FESTA DE SANT MAGÍ". Hem portat al 
Conservatori la partitura per tal de fer-ne l'orquestració. En Manuel Val
divieso, director de l'orquestra del Conservatori, ens ha indicat que la 
persona adequada és el mateix Ramon Enrie Pérez, que no ho podra 
comen~ar fins el mes de mar~ de 1994, i amb un pressupost de 200.000 
pts. Caldra parlar de la lnterpretació de presentació que en tara la propia 
orquestra del Conservatori. 

- S'han presentat instancies a I'Ajuntament i a la Diputació de Lleida 
per demanar ajuda per afrontar les obres que cal fer a la teulada i paret 
del cambril. La resposta és d'un satisfactori ajut d'1.000.000 pts. per part 
de la Diputació. 

També hem presentat instancies per ajuts als següents organis
mes: 

Ajuntament, Diputació de Lleida i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida, amb la següent resposta: 75.000 pts., 
100.000 pts., i 25.000 pts., respectivament. Tal com preveiem s'han 
encongit, pero benvingudes siguin. 

- Per vendre coma record a la botiga s'ha pensat en fer "PINS", ho 
hem encarregat a Dufer, S.L. de Lleida, que ha ofert un anunci al Qua
dern. Els temes escollits han estat un cantiret i un Sant Magí (dibuix d'en 
Josep Camins de Santa Coloma fet l'any 1971, i publicat com a cap~alera 
de l'article "UNA VIVENCIA DE SANT MAGÍ A CERVERA", en elllibre LA 
FESTA DE SANT MAGÍ A CERVERA, Quadern nº 8 de Notícia de Cervera 
i la Segarra, EDICIÓ 1977). 

- També per vendre a la botiga he m comprat 1 00 cantirets marcats 
"SANT MAGÍ CERVERA", amb cuita acolorida i envernissada. 

- L'entrada d'en Miquel Pont l'hem convertit en botiga de records, i 
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hi hem fet uns prestatges en tableros desmontables. 
- Hem comprat a un bon preu a SERVI MOBLE, tres armaris per 

guardar les coses de la capella en més bones condicions i organitzades. 
- Hem seguit comptant amb l'ajut deis Bombers pel traQat, marcat

ge i equip de suport de la 11 MARXA A LA BRUFAGANYA. 
- La inscripció per la tornada en autocar ha estat fixada en 300 pts. 
- La caminada ha estat un exit, tot i les amenaces de temporal, 

nombroses persones, en total 66, van sortir a peu la nit del 14 des de la 
placeta de Sant Magí, tot arriscant-se a una il.luminada i sorollosa nit de 
!lampees i trons. Algú comentava que en altres temps, el fet que a tot 
arreu plogués excepte en el camí que nosaltres seguíem, s'hauria atribu"it 
com un miracle de Sant Magí. .. 

-A les set sortien els biciclistes de carretera i els de "mountain bike" 
(foren 24 i 37, respectivament). Aquests últims van suar de valent en 
agafar-los un xafec. De cavall, pero, no se'n va inscriure cap. Tots els 
participants van quedar cansats, pero contents i amb ganes de repetir-ho. 
En arribar, se'ls repartí com a record de la caminada, una gorra amb la 
inscripció 11 MARXA A LA BRUFAGANY A. 

A l'esmorzar, vam coincidir amb els Maginets de Tarragona que 
també anaven a buscar l'aigua. Hi vam entrar en relació i decidírem de fer 
uns intercanvis: donat que fem la festa el mateix dia, tres persones de 
Cervera estaven convidadas a la Festa de Tarragona i tres de Tarrago
na a la de Cervera. El Sr. Armand Forcat és qui va dur la representació 
de Cervera. Els de Tarragona vingueren al sopar de cerverins, que hi van 
disfrutar i col.laborar adjudicant-se per 5.000 pts., una de les coques 
subhastades. 

- Escoltant les suggerencies fetes a !'anterior assemblea, !'Entrada 
de l'aigua es feu com sempre d'una tirada, i amb repartiment d'aigua. La 
placeta de I'Estació queda petita per l'aglomeració de públic, en la que hi 
van participar 13 cavalleries amb carga i un genet. 

- El Sant Magí fou personifica! pel nou veí del barri JORDI CASA
DO SAMITIER. Senzillament: perfecte. 

- El plat fort d'aquest any ha estat la TROBADA DE CERVERINS i 
la recuperació del BALL DE LA COCA. L'Ajuntament va cuidar-se de 
muntar les taules i cadires sota els porxos, il.luminar-los i muntar un 
entarimat pels músics. Els campaners, ens oferiren un sensacional i 
emocionant recital de campanes. 

Com que volíem que tothom participés de la nostra festa, vam 
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escriure una carta als cerverins no residents (deis quals vam poder 
aconseguir la seva adre9a), en la que els invitavem al sopar que es 
realitzaria el dia 18 a la pla9a Major. En aquest, es compta amb la 
col.laboració de la pastisseria Colom i per a assistir-hi calia inscriure's 
prewiament. El preu era molt assequible: 1.200 pts, tot i que el més 
important de la nit va ser la trobada, no pas el sopar. 

El tenir tetes les capses a punt de canviar-les pel tiquet va fer 
possible que en un quart d'hora es repartissin els 334 sopars. 

La festa estava pensada comuna trobada informal, sense cap tipus 
de protocol, pero tot i aixo es va arribar a l'hora deis parlaments: la PEPA 
FERNÁNDEZ fou la locutora encarregada de dirigir la festa, en Miquel 
Pont el de donar la benvinguda, i en Jaume Ferran el de fer el poetic 
pregó. 

Va atorgar-se el "MAGINET" de l'any, pel qual fou facilment escollit 
el Sr. EMILI RABELL RIERA. Aquest pero, per motius de salut, no es 
trobava present a l'acte, per aixo l'obsequi fou recollit per I'Antoni Elias 
Fusté, nebot seu. 

També van escollir-se les pubilles de la Festa: la Laia Riera Salat, 
representant deis cerverins foranis, i I'Eva Alcaide Pareja, pels residents. 
Els hi posa les bandes (brodades per la Sra. Teresa Tolosa Comas), el 
molt honorable i bon maginet FRANCESC XAVIER MARIMÓN 1 SABATÉ, 
les flors obsequi de Floristeria NOEMÍ, foren entregadas pel membre de 
la junta Josep Mas. La resta d'obsequis foren entregats per la Matilde 
Capdevila i per la Carme Roig, esposes deis altres membres de la Junta. 
Els obsequis entregats a les pubilles foren per gentilesa deis següents es
tabliments: Joieria Gisel, una pulsera; Esclat, Sasteria Miret i Sastrería 
Botines, roba de vestir; Jaume Binefa, un aparell electronic; Pastisseria 
Colom, una capsa de bombons; fotografía a carrec d'en Sebastia Caus i 
els aplaudiments de tots els assistents. 

La subhasta de les coques ana molt bé per les arques de la Festa: 
la 1 ª fou adjudicada a la família Farran per 4.100 pts., la segona se 
l'emportaren els maginets de Tarragona per 5.000 pts., i la tercera, molt 
renyida, va arribar a 23.000 pts, ja que els bons amics de Barcelona no 
se la volien deixar escapar ... 

El ball fou amenitzat pel grup XARXA. 
Cal remarcar que tothom estava en una situació de disposició a tot 

i en acabar, a quarts de tres de la matinada, gent ben mudada ens va 
ajudar a recollir les deixalles. 

Pel que ens consta tothom va quedar content de la TROBADA, de 
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la que n'hem rebut felicitacions i encoratjament per continuar-la. 
L'endema a les cinc de la matinada (gairebé sense dormir), la gent 

del barri ens llevarem, anarem a buscar les coques i comen~arem a 
preparar la placeta i la capella per la missa. Sorprenentment, es va 
presentar el vehicle de neteja de I'Ajuntament, cosa que vam agrair molt. 

Després de la missa, com és habitual, es serví un esmorzar de coca 
amb xocolata pera tothom. 

El repartiment de l'aigua continua amb el recorregut de sempre. Ens 
cal mesurar-lo bé. Vam tornar a anar al barri deis Ametllers, partint per 
tant la comitiva. Creiem que la comitiva no s'hauria de partir. Aquestes 
ganes de ter més ampli el repartiment no queden justificadas amb la 
recaptació (unes 100.000 pts., una mica menys que l'any passat). 

El cartell anunciador de la testa ha estat dissenyat igual que l'any 
passat per en Jordi Sarries. 

Amb la col.laboració del Centre Municipal de Cultura, amb el suport 
deis anunciants i deis escriptors, s'ha publicat el tercer QUADERN DEL 
BARRI DE SANT MAGÍ. S'ha seguit la mateixa línia editorial de l'any 
anterior: portada igual que el cartell anunciador, donar molt importancia a 
l'edició i texts que ens ha donat molt bon resultat tan economic com de 
crítica. Els 750 exemplars editats ens van desapareixer en un no res. 
Pensem seguir amb la mateixa línia peral quart. 

Deis cossos se n'ha encarregat com l'any passat I'Agrupament 
Escolta. 

En quan a les altres activitats, tan lúdiques com religiosas, la placeta 
resta, com sempre, de gom a gom. 

Ens cal agrair la col.laboració de tothom, i encoratjar-los a que 
segueixin participant de la nostra, bonica i tradicional testa. Tot i els bons 
resultats de l'any, pensem que no esta de més ter el mateix recordatori 
que l'any anterior, en el sentit de que no ens ha de dominar !'euforia, sinó 
que 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'aportacions i entre tots buscar-ne de noves. 

Els llibres deis comptes són a la disposició de tothom. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 



Laguna 
Hi ha moltes maneres 

d'estimar-lo 

/F!NPRI S.L. 

Tel. 53 04 10 CERVERA 
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Obres de restauració de la teulada del Cambril. Maig 1994 



HISTORIES DE CERVERA 1 
Agustí Castella 

HISTORIES DE CERVERA 11 
diversos autors 

HISTORIES DE CERVERA 111 
Mateu Carbonell 

HISTORIES DE CERVERA IV 
Josep Mestres 

HISTORIES DE CERVERA V 
Jaume Llobet i Pont 

HISTORIES DE CERVERA VI 
Ramon Turull 

Preu de cada volum: 700 pts. 
De venda a totes les llibreries 

o directament a R. Turull, Seria 3. Tel. 53 02 20 



, 

FINQUES SOLE 
ENRIC SOLÉ XURIGUERA, 

Agent Col.legiat de la Propietat lmmobiliaria 
a Lleida nº 7503, a Barcelona nº 8055 

Amb despatxos a: 
CERVERA 

el General Güell, 36 
Tel. (973) 53 1 O 43 

TÁRREGA 
el Jaeint Verdaguer, 2, 2. 0 n, 4ª 

Tel. (973) 31 12 91 

BARCELONA 
el Aragó, 112, entresol 3ª 

Tel. (93) 451 73 46 



~f!Jly'coMERCIAL P. SERRA 

Avda . Mil.lenari, s/n 

Telefon (973) 53 08 48 -Fax (973) 53 26 58 

CERVERA 

Planxisteria i Pintura 

RALLY 
Pintat de baixos - Tapiceries 

Accessoris 

Avda. Agramunt, 49 - Tel. 53 09 09 
CERVERA (Lleida) 


