
PROGRAMAD' ACTES 
Festa de Sant Magí de 1996 

Associació d' Amics de Sant Magí. Cervera 

ARRIBA A SANT MAGI COM PUGUIS. Ambla travessa, d'una 
trentena de quilometres, seguirem els antics camins utilitzats per ca
rros i besties de carrega a bast que comunicaven Cervera i la 
Brufaganya. 

- El preu de la inscripció és de 500 ptes. 
- La tornada es Jara amb autocar. 
- L'arribada a la Capella de les Fonts és prevista entre les 8 i les 

JO del matí del dijous dia 15. 
A Sant Magí de la Brufaganya, a partir de les 9 del matí, es donara 

esmorzar i beure a tothom que hi vagi arribant per qualsevol deis 
mitjans no mecanitzats i que previament s'hi hagi inscrit.També, a 
un preu modic i mentre n'hi hagi, se'n donara a tothom que en vulgui. 

Dimecres, dia 14 
* Apeu 
A les 12 de la nit del dimecres. Concentració a la pla~a de Sant 

Magí per formalitzar les inscripcions a la caminada nocturna. La sortida 
es prevista a 2/4 d'una. 

Per a més informació i inscripcions, truqueu als telefons del Centre 
Excursionista de la Segarra: 53 11 45 i 53 04 88. 

Dijous, dia 15 
* Apeu 
A les 5 del matí sortida amb autocar des de la PI. del Portalet, per 

afegir-se a les 6 del matí, des de Santa Coloma, a la caminada. 
*A cavall 
A 2/4 de 6 del matí sortida des de la HÍPICA BELTRAN, C. Sant 

Francesc, s/n. 
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Per informació i inscripcions adreceu-vos a HÍPICA BELTRAN, 
telefon 53 09 71. 

* Amb bicicleta 
A 2/4 de 7 del matí, sortida del biciclistes des de la pla~a de Sant 

Magí. 
Si hi aneu amb bicicleta de carretera: 
- Per informació i inscripcions, truqueu al telefon de la Penya Ci

clista, 53 05 68 (de 8 alO del vespre). 
Si hi aneu en mountain-bike: 
-Per informació i inscripcions, truqueu a Josep Gasol, Esports 

TRUGA, telefon 53 03 01. 
* A recollir boix, espígol i aigua 
A 2/4 de 7 del matí sortida des de la pla~a de Sant Magí. 
Missa 
A les 12 del migdia, al Santuari de la Brufaganya, amb 1' o frena del 

tradicional cantiret.Després anotació al Llibre d'Or de la nostra visi
ta. 

Exposició d'aquarel.les 
A les 8 del vespre, a La Cerverina d' Art, inauguració de l'exposició 

d'aquarel.les de !'artista cerverí: JOSEP M. FUSTÉ PELEGRÍ. 
TRIDUUM dedicat a Sant Magí 
Dies 16, 17 i 18 a les 8 de la tarda a la capella del barri. 

Programa d'actes de la festa de Sant Magí de 1996. 

Diumenge, día 18 
Al migdia, repic general de campanes. 
Concert d' Acordió 
A les 6 de la tarda, al Pati de la Universitat, a carrec del grup HAR

MONIA que dirigeix la cerverina Roser Palomero. 
Entrada de 1' Aigua 
A les 8 del vespre, la tradicional arribada i distribució de 1' Aigua 

des de la placeta de 1 'Estació fins al barrí de Sant Magí. 
SOPAR DE SANT MAGÍ 
A les 1 O de la nit, el cUtssic sopar de germanor sota els porxos de 

la pla~a Major. 
Hi haura el pregó de la Festa. 
Es subhastaran les coques, per tal de poder fer el hall que hi donen 

no m. 
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Es designara el Maginet de 1' any. 
S' escolliran les dues pubilles de la festa: una de Cervera i una altra 

deis cerverins fora-ciutat. 
CREMAT DE ROM, amb 1' acompanyament musical del grup 

d' Acordions HARMONIA. 
El ball estara amenitzat pel grup BROKER'S 
El preu del sopar és de 1500 ptes. que cal ingressar al compte de 

1' Associació Amics de Sant Magí a "la Caixa" núm. 2100.0016-00-
0102253943, indicant el nom de la persona que fa la reserva. 

Telefons de contacte: Jaume Binefa (93) 302 45 86, Josep Mas 
53 13 87 i Miquel Pont 53 08 06. 

Dilluns, dia 19 
A les 7 del matí, a la capella del Sant. MISSA 
COCA I XOCOLATA AMB MISTELA 
A les 8 del matí, després de la missa. Pera tothom i mentre n'hi 

hagi. 
REPARTIMENT DE L'AIGUA DE LA BRUFAGANYA PER 

CERVERA 
A 2/4 de 9, sortida de la comitiva formada per !'anacoreta, la banda 

de música BONAIRE, les cargues i els repartidors. A mig matí, davant 
de la Universitat, les pubilles s'afegeixen a la comitiva que reparteix 
l'aigua i l'acompanyaran fins a la pla~a de Sant Magí. 

CLUB ESPORTIU MAS DURAN 
Jornada de portes obertes. 
CÓSSOS PERA LA MAINADA 
A les 5 de la tarda, a la placeta del barri, els classics jocs de cucan ya 

a carrec de 1' Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines: trencar 
1' olla, cursa de sacs, aigua al cossi, el meló, etc. 

MISS A 
A les 8 de la tarda, a la capella del Sant. 
GRAN BALL DE REVETLLA 
A les 11 de la nit, a la placeta de Sant Magí amb el grup ACUA

RI0-2. 
INTERNET 
Podeu consultar la pagina de Sant Magí a la xarxa d'INTERNET 

a:http://www .redestb.es/santmagi/index.htm. 
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