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MEMORIA DE L' ANY 1995 DE L' ASSOCIACIÓ AMICS 
DESANTMAGÍ 

Camí de la Brufaganya. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

S'ha seguit buscant un camí que estalvi1 el tram de carretera que cal fer a partir 
de Santa Coloma. N'hem trobat dos, pero, encara cal passar uns 3 Km. per carretera. 

Hem adrer;at al Centre Excursionista de la Segarra els dos escrits que ens havia 
sol.licitat. Un sobre la festa de Sant Magí i l'altre sobre el camí a Sant Magí de la 
Brufaganya, per tal d'incloure'ls al dossier que preparaven per sol.licitar les ajudes 
que el Consell Comarcal disposa per la conservació deis camins. 

La Festa -Promoció-

El cartell, obra de Jordi Sarries, amb el títol de "Gent del barri", ha estat fet a 
partir de l'album de fotografies de la festa de l'any 1994. És una distribució a l'atzar 
d'un conjunt de 34 fotografies de diferents moments de la festa. El color es el blau 
marí fose. Com que es tractava de fotografies molt recents, ha estat molt sol.licitat. 
Un sol cartell del format i referencia del Centre Municipal de Cultura, és el que ha 
anunciat el programa de totes les activitats. 

El Centre Excursionista la Segarra ha fet un cartell per convocar la caminada. 

En altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg, anunciava l'horari deis balls i 
deis grups musicals que hi intervenien. 

S'ha editat un cartell per anunciar l'esdeveniment de l'any, !'estrena de l'obra 
de Simó Giribet "La Festa de Sant Magí''. El cartell ha estat, també, obra de Jordi 
Sarries. Amb el mateix to de blau de l'altre cartell, hi ha emmarcat a la part superior, 
una perfilada fotografia del Sant Magí de la carga de Francesc Castells Portella i a la 
part inferior, també una perfilada fotografia de !'autor de l'obra, el mestre Simó 
Giribet. 

S'ha editat un nou quadern, el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ Núm. 
5". Consta de 80 pagines. La portada amb 8 fotografies del cartell i el mateix to de 
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blau. Ha comptat amb la col-laboració del Centre Municipal de Cultura, que ha 
repartit un exemplar a tots els seus subscriptors. El quadern esta composat per 18 
articles, (un d'ens és il·lustrat amb dibuixos i quatre ho estan amb fotografies). 
Aquests 18 articles i els 45 anunciants han fet possible l'acurada edició deis 1200 
exemplars. Els classics "fonets" de la imprempta ens van gastar una mala passada, 
tot mutilant 13 estrofes del prego del Sr. Mateu Carbonen i unes lfnies de la memoria. 
Ens hem disculpat amb el Sr. Carbonen i hem demanat a SEGARRA la inclusió del 
text íntegre i una nota de disculpa al Núm. 1199 i 1200, Extraordinari Festa Major 
del Sant Crist. 

Hem enviat unes 300 cartes als cerverins no residents deis que en tenim 1' adre~a. 

Els diaris provincials: SEGRE i LA MAÑANA, n'han fet el corresponent 
comentad, per mitja deis seus corresponsals Sr. Santesmases i Sr. Bertran. 

La premsa regional també ha donat notícia i comentari de la festa. Hi ha articles 
a REGIO?, LA VEU DE LA SEGARRA i PERIÓDICO DE CATALUNYA, per 
mitja deis periodistes Ramon Falip i Carme Pollina. 

I com sempre SEGARRA, el nostre quinzenari local, és qui més ha divulgat la 
festa, amb editorials, articles i comentaris. 

Arriba a Sant Magí com puguis, dies 14 i 15. 

Un any més s'ha convocat la caminada amb el mateix lema i esperit inicial. 

El preu d'inscripció ha continuat amb 500 ptes. i donava dret a esmorzar, un 
record i tornada en autocar. 

El record era una cartera/clauer amb la inscripció 48 marxa a Sant Magí. 

Les sortides es feren des de la Placeta, s'hi van inscriure 89 caminants. A les 6 
del matí a Santa Coloma se n'hi van incorporar 11. Hi participaren també, 16 
biciclistes de carretera i 37 de "Mountain Bike" i 8 genets de la HÍPICA BELTRAN. 

Cal comentar que segueix incrementant-se el nombre de participants. Tots els 
grups anaven acompanyats d'equips de suport, que junt amb els recollidors de boix, 
espígol, aigua i al tres simpatitzants, ens reunírem de nou una gentada a la Brufaganya. 

Recollint el suggeriment deis caminants i mentre esperen la incorporació deis 
que s'hi afegeixen a Santa Coloma, se'ls hi ha servit un cafe i una pasta. Cal comen
tar que sois d'anunciar que ho volíem fer, 1' Amadeu Vidal ens va obsequiar amb el 
cafe, el sucre, els vasets i els remenadors. El Ramon Dardé, del Saló Recreatiu, es 
va comprometre a preparar-ho. Així dóna gust de fer coses! 

Ens han acompanyat a l'esmorzar: els propietaris de la finca els Srs. Pernau, el 
nou alcalde, el Sr. Ramon Balcells, que es queda gratament sorprés de l'exit de la 
convocatoria. 

Hem buscat i trobat nous paratges per recollir espígol, aquest any amb !'estrena 
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de l'obra musical en necessitavem molt. 

Ha vetllat perla seguretat dels caminants una dotació del PARC DE BOMBERS 
de Cervera, que com sempre reconeixem i encara més agrai"m. 

Tal com vam demanar, una parella de guardes forestals, van vetllar perla seguretat 
del bosc. 

Per primera vegada algun dels pelegrins duia telefon mobil. Cal aprofitar tols els 
avantatges de la tecnica, Sant Magí Lluny queda tal com diu el seu nom: "lluny". 

Han calgut dos autocars perla tornada. Un ha estat patrocinat pel Departament 
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. L'empresa cerverina COTS 1 
ALSINA, S.L., és qui ha donat el servei de l'altre autocar. Ambdós, molt bé! Quan 
arribaven els caminants ja tenien a punt els vehicles de tornada, la qual cosa és, si 
més no, reconfortant. 

El caminar fa obrir la gana i els 350 panets han marxat molt rapidament, i encara 
més els dos pernils, ha calgut anar a repostar a Santa Coloma. 

Dia 18. 

A primera hora del matí, com cada any, s'ha penjat la vela que cobreix la place
ta. 

Al migdia el repic general de campanes. 

A mitja tarda, al comenar a guarnir els animals, va fer un temporal que amb la 
importancia que adquiría, feia pensar en si es podría fer 1 'Entrada de 1 'Aigua. Pero, 
com és habitual en els temporals d'estiu, es va desfer i va deixar una vesprada molt 
agradable. 

A les 8, !'Entrada de 1' Aigua amb el tradicional recorregut de la placeta de 
1 'Estació a la placeta de Sant Magí, tot repartint Aigua al nombrós públic assistent. 
Aquest any ens ha acompanyat el President de la Diputació de Lleida, l'Excm. Sr. 
Josep Grau, que junt amb la majoria de regidors del nou consistori han presidit la 
comitiva, ocupant el lloc que abans ocupaven els "capitans", manifestant així, la 
nova dimensió de la Festa. La comitiva estava formada per en Jordi Casado Samitier 
personificant la figura de Sant Magí, la Banda BONAIRE, les autoritats, les 11 
cargues dels següents portants: Francesc Castells Portella, Jaume Font Martí, Antoni 
Boquet Toms, Domenec Benet Roig, Fabia Pont Pedrós, lsidre Vives Bonjoch, Josep 
Mas Segura, Xavier Martí Pifarré, Gerard García Farré, Ramon Cisteró Albareda i 
Bernat Simón Benet i els genets de l'Hípica Beltran. Les inclemencies 
meteorologiques van fer que ni la carga ni el poni de Josep Prat Puiggros hi 
participessin. Els portants han estat obsequiats pel següents comer~os: Casa Guspí, 
Sastrería Miret, Mobles Tasies, Casa Cervi, Cal~ats Martí, Embotits Pere Vila, 
Pastisseria Agustí, Joieria Codina, Ramon Turull, Il·luminació Valverde, Comer
cial Ribalta, Moda Fuzzi, Joieria Gisel, Regals Duran i Bar del Nord. 
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A l'arribar a la placeta s'han ensenyat les obres al Sr. President de la Diputació, 
que ha quedat molt gratament sorprés tant de la Festa com de les propies obres. Ens 
ha animat a seguir en la mateixa línia. 

A les 10 de la nit, s'ha convocat EL SOPAR DE SANT MAGÍ, amb igual estil i 
proposit inicial: un sopar, obert a tothom, sota els porxos de la pla~a Major, amb 
inscripció previa sense reserva de lloc ni protocol (tots som amics) i al preu de 1500, 
ptes. per persona. 

L' Ajuntament, va preparar la Pla~a amb l'entarimat pels músics, la il·luminació 
deis porxos i taules i cadires per 500 persones, i unes de reserva per si un cas ... , tal 
comes va demanar. Al tenir una tarda tant plujosa no vam poder parar les taules fins 
a ]'hora del sopar, de nou ens cal agrair a tothom, la col.laboració i comprensió. 

Els campaners de Cervera ens han obsequiat, un any més, amb un sentit i 
emocionat toe general de CAMPANES. 

Les capses, prepararles perla Pastisseria Colom, a punt per en menys d'un quart 
d'hora, poder repartir els 450 sopars. A cada capsa hi ha vi a un en trepa de pernil, una 
"pizza", un "mil fulls" de tonyina i un "kiss" de xampinyons. A les taules hi havia 
botelles refrescarles de vi id' aigua. 1 per postres el pastís, de Pastisseria Colom, de 
nombrosos pisos i coronat amb un cantir de xocolata. 

Havent sopat comen~aren els parlaments. En Miquel Pont dona la benvinguda 
en nom de l'Associació. Feu entrega d'un record al Sr. Joan Salat en memoria i 
agrai'ment als anys d'alcalde. Aquest record és una fotografía titulada "el trago" i 
que també il.lustra un dels articles del QUADERN. Es va aprofitar per donar la 
benvinguda al nou batlle, el Sr. Ramon Balcells, que va saludar a tots els presents i 
va encoratjar-nos pel manteniment de la Festa. 

La Pepa Fernández, com l'any passat, s'encarrega de presentar i conduir 
magistralment la festa. 

El pregoner, que just acabava d'ésser distingit ambla CREU DE SANT JORDI, 
ha estat el cerverí Sr. JAUME MAGRE SERVET. Va fer un sentit pregó. Era el seu 
cor qui parlava! 

Coma "MAGINET" de l'any fou escollit el Sr. JOSEP RIU PORTA. Cerverí, 
metge, escultor, etc. És el desinteressat autor de la imatge de bronze, del Sant Magí 
que els dies de la festa presideix la fornícula que hi ha sobre la porta de la· capella. 
L'obsequi, una figura de ceramica de l'artita segarrenc Francesc Sociats, consistía 
en un relleu d'una carga davant d'un perfil de Cervera. Fou entregat pel Sr. Ramon 
Balcells Sala i recollit, al no trobar-se present el Dr. Riu, perla Sra. Maria Camps de 
Ferran. La Pepa va llegir una agrai'da carta del Dr. Riu on ens recordava que feia 
seixanta-cinc anys que havia estat pendonista de la processó. 

Tot recordant les antigues "Reines de la Festa", han estat nomenades Pubilles 
de la festa, la Gemma Font Arnedo, en representació deis cerverins no residents i la 
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Lídia Sanchez Puig, en representació deis residents. Les bandes (brodades per la 
Sra. Teresa Tolosa Comas) els foren imposades perles Pubilles de l'any passat. El 
Sr. Balcells i el Sr. Niubó, van fer entrega del ram de flors de Floristeria Noemí. 
Despres el Jaume Binefa i el Domenec Benet els feren entrega deis obsequis cedits 
per: Joieria Gisel, un rellotge; de Sastreria Miret, Boutique Esclat i Sastreria Boti
nes, roba de vestir; de Fotografia Gendre, l'album de fotos; bombons de laPastisseria 
Colom; i d'en Jaume Binefa, una lampara i un penjoll. Déu n'hi do! Van obrir el ball 
amb el Sr. Balcells i el Sr. Niubó, amb l'acompanyament musical del grup 
BROKER'S. 

Tres coques van ser subhastades i adjudicades. Cal recordar que anteriorment 
aquestes coques s'anomenaven ucoques musicades", jaque la persona a quila coca 
quedava adjudicada, tenia dret a escollir un ball i les parelles que podien bailar-lo. 

La primera coca se l'endugué la taula de la Família Ferran per 8.000 ptes., la 
segona, s'adjudica a la taula de la Família Marsans per 8.000 ptes. i la tercera coca 
amb un preu de 15.000 ptes. fou assignada a la taula de TeleSegarra. És evident que 
les 31.000 ptes. recaptades són molt benvingudes a les arques del barri i, encara 
més, agrai'des. 

Es va repartir una rosa per totes les senyores i es va fer "el ball de rams". 

La festa va continuar fins a quarts de tres de la matinada, i pel que ens consta 
tothom en queda content i esperant-ne una proxima celebració. 

En acabar ho vam recollir tot: les cadires plegades davant 1' Ajuntament, les taules 
plegades i les deixalles al contenidor. La resta ho feren els serveis del' Ajuntament 
als qui de nou els donem les gracies pel seu esfor~ i co].]aboració, tant del consistori 
com del funcionariat i del personal. 

Dia 19. 

La jornada comen~a a 2/4 de 6 del matí: al forn a buscar les coques. Despres, 
preparar la Placeta perla concorreguda Missa de les set, oficiada per Mn. Eduard 
Ribera. No es van cantar els goigs. En acabar, com ja és tradició, s'obsequia als 
assistents amb el tradicional esmorzar de coca amb xocolata, begut amb barreja de 
moscatell i anís i repartit com sempre a !'entrada de cal Vives, a mitja costa del 
carrer de Buidasacs. 

A 2/4 de 9 totes les cavalleries ja esta ven a punt per formar la comitiva i encarar 
el Repartiment de 1' Aigua per les cases de Cervera. Ens cal trobar-hi el punt. El 
Repartiment de l' Aigua no té el to ni la intensitat de !'Entrada de 1' Aigua de la 
vigília. 

Aquest any tampoc, i també, per les dificultats que comporta el passar la carrete
ra Nacional 11 i perno partir la comitiva, no hem anat al barri deis Ametllers. Per tal 
de que els seus residents puguin disfrutar de l'aigua de Sant Magí, hi hem nomenat 
una "MAGINET A", una entranyable ex-vei'na de Sant Magí: la Niceta Armengol, a 
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qui li hem portat un bid6 d'aigua, i s'ha cuidat de repartir-la. 

A mig matí i davant de la Universitat es van afegir al repartiment de l'aigua les 
Pubilles. 

El repartiment finalitza a quarts de dues a la placeta del barri. 

Deis cóssos, un any més se n'ha encarregat 1' Agrupament Escolta i Guia. 

Senzillament perfecte, ja que el barri romangué pie de quitxalla i de més grans 
jugant. 

A les 8 tingué lloc la segona concorreguda Missa, oficiada per Mn. Ricard Cots. 
En acabar-la va demanar de cantar els goigs, si més no una estrofa. Sois va cantar la 
Conxita Permanyer. Ens cal prendre una determinaci6 abans no haguem de dir: 
recordeu uns goigs? 

Finalment, a les 11 de la nit es celebra el hall de fi de festa, amenitzat pel grup 
ACUARIO 2, els quals aconseguiren tenir la placeta plena fins a les tres de la 
matinada. 

Hi havia, com sempre, servei de bar i la botiga de records oberta. 

Aquest any la "toia" consistia en escollir un electrodomestic deis tres que entraven 
al sorteig. Els electrodomestics eren i estaven exposat a VIDEO SER VIS, S.A. (Casa 
Graells Bergada). Anava amb combinaci6 amb les tres últimes xifres del sorteig de 
la ONCE del dilluns dia 21. El preu era de 200 ptes. per butlleta. Les butlletes han 
estat patrocinades perla Serradora de Cervera. El número premiat va ser el 912, 
venut per Domenec Benet, i l' Angels Riba Pijuan 1' afortunada. 

Concert de Sant Magí. 

El plat fort de la festa ha estat el poder estrenar 1' obra de SIMÓ GIRIBET "La 
Festa de Sant Magí". 

Hem tingut al nostre favor la bona disponibilitat de la família Giribet. L' excel.lent 
treball de RAMON ENRIC PEREZ, que tant encertadament ha instrumentat la par
titura original. Que la VIDA musical de Cervera hagi fet possible disposar d'una 
ORQUESTRA de CAMBRA, amb músics formats al seu propi CONSERV ATORI 
i comptar amb la batuta d'un entusiata director el SR. MANUEL VALDIVIESO. 
Entre tots han fet possible una il.lusi6! 

Una mica d'historia: 

Sabíem que el Sr. Giribet havia composat una obra musical per la festa de Sant 
Magí. (la notícia es va fer pública al Llibre "La Festa de Sant Magí a Cervera", 
escrit i editat pel Sr. Ramon Turulll'any 1977). 

Un bon dia de l'any 1990 o 1991, es recorda !'existencia d'aquesta partitura i es 
va demanar a la família Giribet si tindrien l'amabilitat de fer-nos-en una copia. 
Passats uns dies, la seva filia Isabel ens va fer arribar per mitja de la família Puig, 
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una copia de les partitures per piano, tal com el Sr. Giribet les havia deixat en morir 
sobtadament l'any 1983. Nosaltres, orfes de solfa, sois hi veiem punt i ratlles i vam 
decidir d'anar al Conservatori per tal de si algun alumne ens en podía fer escoltar la 
tonada ... 

El seu director el Sr. Narcís Saladrigues, al mirar-les, ens va dir que no era cosa 
per un alumne el que allíhi havia escrit, i ens va recomanar al Professor d'Harmonia 
Ramon Enrie Pérez perque ens en fes una gravació a piano. Vam escoltar-la i ens va 
agradar molt, tant!, que vam decidir de tornar al Conservatori per veure que calia fer 
perdonar-la a coneixer. Aquest cop Mn. Saladrigues ens va adre~ar al Director de 
l'Orquestra del Conservatori, el Sr. Manuel Valdivieso, qui ens va indicar que el 
que calia era fer-ne l'orquestració i ens recomana de nou al Professor d'Harmonia, 
el Sr. Ramon Enrie Pérez, per tal de que fos ell qui ho orquestrés. (Vegis 
la memoria de l'any 1993 publicada al: QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ 
Núm. 4). 

Quan des del Conservatori se'ns va convocar per dir-nos que l'orquestració estava 
acabada, vam quedar sorpresos en veure que les 12 fotocopies de la partitura origi
nal s'havien convertit en un llibre de 127 planes de música! 

Ara ja tenim la base per tal de poder estrenar 1' obra i qui millor: la propia Orquestra 
de Cambra del Conservatori, que amb el seu entusiasme ha fet possible que el 
diumenge 20 d'agost, l'endema de Sant Magí, al pati de la Universitat poder disfru
tar d'una sentida i emotiva estrena de "LA FESTA DE SANT MAGÍ" 

Tal com hem explicat a 1' apartat de promoció, es va editar un cartell explícit de 
1 'estrena. L' Associació Ami es de la Música va enviar una carta a tots els seus associats 
per anunciar-los-hi l'efemeride. L' Ajuntament de Cervera va conservar uns dies 
més l'entarimat que havia muntat al pati de la Universitat pels concerts del Curs de 
Música que es fa durant els primers dies d'agost. 

Per tal de donar l'ambient de Sant Magí, es va decorar l'escenari amb elements 
propis de la Festa (albardes, cingles, bridons, piquerols, etc). Es van penjar cinc 
argadells guarnits, un a cada pilastra del racó del pati on hi havia l'escenari. Dos 
deis argadells, coronats amb la imatge de Sant Magí, tal com ho duen a la carga els 
portants Francesc Castells i Ramon Pifarré. Es va trossejar i repartir pel terra espígol 
a fi de que al trepitjar-lo, donés )'aroma característic de la Festa. A !'entrada del 
pati de la Universitat hi vam col.locar la taula que habitualment es posa a !'entrada 
de la Capella, amb mides, rams d'espígol i una capsa per recollir-hi donatius, 
aconseguint una considebable recaptació. 

La primera part del concert, la soprano Virgínia Parramon, acompanyada per 
l'Orquestra de Cambra de Cervera, ens obsequia amb un esplendid recital de can~ons 
del mestre Eduard Toldra. (Canticel, Platxeria, Can~ó de bressol, Roman~ de Santa 
Llúcia i Visea l'amor). Aquesta última molt celebrada pel públic. El ram de flors 
que se 1i va entregar es va fer amb els elements propis de la festa. (Roses, boix i 
espígol). Abans de comen~ar la segona part, en Miquel Pont va explicar el camí que 
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ha calgut fer per estrenar l'obra, tot agraint la col.laboració i entusiasme que hi ha 
posat la gent que hi ha intervingut. Es va agrair i homenatjar a la família del Sr. 
Giribet, comptavem ambla presencia deis seus dos fills, Jaume i Isabel, acompanyats 
perles se ves respectives famílies, a qui es va fer entrega deis elements més simbolics 
de la Festa: el cantir de vidre i el gaiato, guarnits de mides i rams d'espígol. 

Desprs, el Sr. Ramon Turull ens va detallar el perfil del seu autor, del cerverí Sr. 
Simó Giribet. 

Els 28 músics, dirigits pel Sr. Manuel Valdivieso, que han format !'Orquesta de 
Cambra de Cervera per !'estrena de l'obra són els següents: 

Violins 1: Joan Marso!, Daniel Mestre, Natalia Crespo, Núria Rotllan, Marta 
Roig. 

Violins 11: David Puig, Josep M. Armengol, Pere Vilarrúbies, Anna Llort, Sheila 
Puig, Daniel Vilarrúbies. 

Violes: Xavier Balcells, Jordi Armengol, Neus Garravé, Victoria Closa. 
Violoncels: Jordi Morera, Xavier Roig, Montserrat Aldoma, Roser Armengol, 

Laia Puig. 
Contrabaix: Xavier Puertas. 
Flauta: Núria Calaf. 
Oboe: Raül Pérez. 
Clarinet: Mateu Ferré. 
Fagot: Paulina Ferrer. 
Trompa: Raül Garrido. 
Trompeta: Xavier Planas. 
Percusi6: Aleydis Serra. 

Amb un emotiu silenci van comen~ar les primeres notes, i el públic, nombrós i 
expectant, ara es bellugava al ritme de la diana o al compas de les "ballades" o bé 
contenía 1' emoció que als ulls despuntava. Pas a pas, alba, diana, repartiment d' aigua, 
processó, ofici, ballades, rosari, sardana i final, es van anar tocant. Es veia disfrutar 
1' Orquestra, que en acabar va ser obsequiada amb cinc minuts llargs d' aplaudiments 
entusiastes. Al Sr. Valdivieso se li va entregar un gaiato guarnit de mides i espígol i 
es va demanar la presencia a l'escenari del Sr. Ramon Enrie Pérez, per tal de poder 
rebre el reconeixement de tot el públic. Li vam entregar, també, un gaiato guarnit de 
mides i espígol. Tots els músics foren obsequiats amb el classic ramet d'espígol 
lligat amb una mida. 

Abans del "bis", el Director de l'Orquestra, va dirigir unes sentirles paraules al 
públic, i va repetir tot l'últim moviment: Sardana i final. Més aplaudiments, 
felicitacions i reconeixements. 

En definitiva una vetllada per recordar. 

Varis. 

El Triduum dedicat a Sant Magí, es va fer a les 8 de la tarda deis dies 16, 17 i 18, 
amb una Capella pulida i endre~ada, un any més, per les dones del barri, que també 
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han guarnit l' altar pel dia de la Festa. 

Els gaiatos que van ser entregats a la família Giribet, al Sr. Manel Valdivieso i al 
Sr. Ramon Enrie Pérez, són obra i donació del veY del barri: el Sr. Alfons Miró 
Fontanelles. 

El Departament de Benestar Social, per mitja del Programa 411 M Activitats 
cíviques i socials i de foment del teixit associatiu, ens ha concedit un ajut economic 
perla festa. En l'assessorament i gestió de la sol.licitud, desinteressadament, hi han 
participat: Trini Ro vira, Ramon Trilla i Caries Sala, als qui estem reconeguts i agraYts. 

Amb moti u de les eleccions municipals, la Federació d' AA. de VV. Coll de les 
Savines, va organitzar, pel 28 de maig, al' Aula Magna de la Universitat, un debat 
entre tots els candidats a 1' alcaldia, professionalment moderat per Ramon Font Bové. 
Se'ns va demanar que hi féssim arribar les nostres inquietuds abans del dia 6 de 
maig. 

Hi vam presentar suggeriments sobre la infraestructura del barri: Les obres del 
nou conservatori, les noves vivendes a l'antiga presó i encara més antic col.legi, i, 
també, una proposta d'urbanització de l'antic hort del convent de Sant Domenec. 
En l' aspecte cultural, i també a tall de suggeriment, comprar una casa que hi havia 
en venda per fer-hi el Museu de Sant Magí, i promoure algun treball d'investigació 
historica sobre els orígens de la festa. Cap de les propostes va ser debatuda. 

Ens hem inscrit al "11 CONGRÉS DE CULTURA POPULAR I TRADICIO
NAL CATALANA 1995-1996", en els camps que ens han semblat més adequats a 
la nostra festa: PATRIMONI i REPRESENTACIONS. No hi hem presentat cap 
ponencia tot i que hem estat temptats de fer-ho amb el tema deis GOIGS. 
Periodicament anem rebent informació. 

La Delegació Territorial a Lleida del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, va convocar el "ler. Seminari sobre entitats associatives", els dies 13, 
14, 15 i 16 de novembre. Ens va semblar molt interessant i hi vam assistir, perla 
qual cosa n'hem obtingut una Certificació personal. 

Una de les ponencies del Seminari va ser sobre "EL REGIM FISCAL DE LES 
ASSOCIACIONS", on el ponent el Dr. Primitivo Borjabad i Gonzalo ens va expli
car la nova Llei d' Associacions, la llei 30/94 de 24/11/94, publicada al BOE núm. 
282 de 25/11194, desenvolupada pel R.D. 765/95, publicat al BOE núm 123 de 24/ 
05/95. 

Entre les novetats d'aquesta llei hi ha el tractament fiscal que tenen les 
Associacions que puguin ser declararles d'Utilitat Pública. La nostra compleix els 
requisits que es marquen a la disposició addicional tretzena, perla qual cosa s'han 
iniciats els tramits administratius. Donat 1' abast que aixo comporta, hem demanat 
l'assessorament d'un professional, el Sr. Ramon Bernaus. 

El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, disposa d'uns 
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programes informatics per ajudar a portar tant els comptes, com per l'organització 
d'una entitat sense !mim de lucre. Amb el títol generic de SUPORT ASSOCIATIU, 
es composa de: Gestió de Socis, Comptabilitat, Gestió i control de correspondencia, 
Gestió de documents i Biblioteca, Gestió d'immobilitzat i amortitzacions, Llibre de 
caixa i bancs i un Club d'usuaris, on amb una quota mensual de 1000 ptes., actualitza 
les versions deis programes i també informa i assessora, organitza cursets deis propis 
programes o específics com ho pot ser l'ambitjurídic. Aquesta quota és bonificada 
en un 50% perla propia administració si es compleixen un requisits determinats. La 
nostra Associació els compleix i estem adherits al Club d'usuaris per tal d' aprofitar 
els avantatges indicats. 

El Consell Comarcal de la Se garra, ens ha invitat a la inauguració de 1 'Exposició 
"Símbols de Catalunya", a la qual hi hem assistit. 

Hem rebut una invitació per assistir a la inauguració de la botiga de mobles 
MOBELIA, on hi vam assistir particularment. 

Al Segarra núm. 1205-1206, EXTRAORDINARI DE NADAL -1995, encara 
que amb signatura personal, s'ha publicat una carta oberta per tal de recollir el 
suggeriment fet pel Sr. Ramon Turull a !'estrena de l'obra de Simó Giribet, on 
demanava que !'actual moment musical cerverí fos capa~ d'interpretar els goigs 
dedicats a Sant Pere el Gros. A la carta demanavem que aquest moment musical fos 
capa~ també, d'incloure tots els altres goigs de Cervera i ens atrevíem a somiar de 
tenir-los, fins i tot, gravats. 

Amb data de 4 de desembre hem rebut de 1' Ajuntament de Cervera un escrit 
demanant-nos que féssim arribar a FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, S.L., 
certificacions deis ajuts rebuts durant els anys 1994 i 1995. S'han enviat per FAX 
les certificacions demanades. 

La FUNDACIÓ JORDI CASES i LLEBOT, ens ha convidat a la conferencia de 
!'historiador Josep M". Solé i Sabaté sobre "EL FET NACIONAL CATALA: 
PASSAT PRESENT 1 FUTUR", a la qual hi hem assistit. 

Instancies a 1 'Ajuntament de Cervera: 

Per les dificultats d'acces al barri des de la carretera de Vallfogona. S'hi ha 
instal.lat un mirall. 

Per demanar un ajut economic, amb resposta afirmativa per un import de 100.000 
ptes. 

Demanant col.laboració per l'organització de la festa. Els regidors Sr. Camacho 
i Sr. Goma se n'han encarregat personalment, tot seguint una guia d'activitats. 

Suggerint una actuació d'urbanització de la zona de l'antic hort del convent. 

La Comissió de Govern ho ha traslladat al regidor d'Urbanisme, el Sr. Castelló. 
per tal de fer-ne l'estudi tecnic pertinent. · 
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Demanant fer un estudi Historie de la Festa. La Comissió de Govern ho ha 
traslladat al regidor de Cultura, el Sr. Niub6, als efectes de fer-ne l'estudi tecnic 
adient. 

Demanant aprofitar la venda d'una casa del barri per comprar-la i fer-hi el Museu 
de Sant Magí. La Comissió de Govern ho ha traslladat als regidors d'Urbanisme i de 
Cultura, als efectes de fer-ne l'estudi tecnic i economic. 

Demanant que al fer els accessos al nou Conservatori es fessin pensant amb el 
barri. La Comissió de Govern ho ha traslladat al regidor d'Urbanisme, als efectes 
de fer-ne l'estudi corresponent. 

S 'han presentat instancies demanant col.laboració economica al Consell Comar
cal i a la Diputació Provincial de Lleida. Amb resposta d'un anunci al Quadern per 
part del Consell Comarcal i l'audició del concert de Sant Magí per part de la 
Diputació. 

Hem pensat d'incorporar un carro a la comitiva de l'Entrada i Repartiment de 
1 'Aigua, després de donar algunes veus, ja en tenim el resultat: tres carros. Un donat 
pel Sr. Josep Casajoana Melgosa, un altre, donat també, pel Sr. Josep Fa Bonjoch i 
un tercer facilitat pel Sr. Josep Cisteró Albareda, fet que sentidament agrai'm i que 
farem els possibles per estrenar-lo perla Festa del1996. 

La Sra. Anna Malet Matamala ens ha donat el joc de guarniments que feien 
servir els seus pares per adornar la carga i consisteix en els faldons laterals pels 
argadells, una cingla, un altre faldó frontal, un per posar sobre les anques, un altre 
per sota la panxa, un altre per tapar la retranca de 1' albarda, una estampa de Sant 
Magí perduren forma d'estendard, uns adorns pels bridons i una gran quantitat de 
mides que donen testimoni de l'antiguitat de la carga. 

Una vegada més la festa ha estat fotografiada i filmada. Ens cal remarcar el 
muntatge que l'equip de Josep M• Isante, Wenceslao Mora, Fotografía Gendre i 
Jordi Badia, van fer per filmar !'estrena del concert. 

Seguint la línia iniciada fa tres anys, ens hem quedat un album de les fotografíes 
que ha fet el reporter oficial d'enguany: Fotografía Gendre. 

Un any més, ens cal agrair la collaboració de tothom, i encoratjar-nos mútuament 
a seguir participant de la nostra esperada, sentida i tradicional Festa, tot mimant-la 
amb la tendresa que mereix, i mantenint-ne els nivells d'aportacions: materials, 
immaterials, afectives i efectives, per tal de poder-la per molts anys: viure i disfru
tar! 
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