
Notícia de la construcció 
de I'Església de Sant Magí 

En el frontis de la capella de Sant Magí, en les dovelles 
que fan de clau d'arc de son portal, s'hi llegeix la següent 
inscripció: "1790. Per los devots de aquest barri és edifica
da". 

Efectivament, la capella fou obrada en dita época. A 
continuació van algunes notes extractades del llibre vell de 
comptes de l'Administració de Sant Magí que comen~a el 
1832 i en el qual s'hi traben algunes notícies sobre la 
construcció de dita capella i copia deis comptes de l'any 
1789 al 1791. 

El 5 de setembre de 1786, els ve'ins deis carrers anome
nats de Sant Domenec i de la Vall (avui de Sant Magí) 
presentaren instancia a l'Ajuntament, demanant-li que els 
concedís terreny en el pati del portal de la Vall per a edi
ficar-hi la capella de Sant Magí. 

El 12 de desembre del mateix any, l'Ajuntament accedí a 
la súplica deis dits vei'ns i comissiona el regidor Maria Salat 
perque intervingués en les obres d'edificació. 

El 26 de gener de 1787, els expressats vei'ns acudiren al 
bisbe de Solsona perque els concedís permís per edificar la 
dita capella. 

El 4 de febrer de 1787, el bisbe de Solsona comissiona el 
reverend Sebastia Armengol, prevere i dega de Cervera, 
perque concedís o denegués en son nom el permís sol.licitat. 

El 2 2 d'abril de 1 78 7, es posa la primera pedra a la 
capella de Sant Magí pel reverent Donat Cirera, prevere i 
rector de la parroquia de Santa Maria de la nostra ciutat. 

El 19 d'agost de 1790, el mateix reverent Donat Cirera 
beneí la nova església i, acabada la benedicció, s'hi celebra 
la primera missa pel reverend Josep Rossell, prevere. 

Tenim, dones, que les obres de la capella es comen~aren 
l'abril de 1787 i quedaren enllestides l'agost de 1790, ja que 
el 19 del dit mes fou benei'da la nova església i en ella s'hi 
celebra missa per primera vegada el mateix dia de Sant 
Magí, com consta en els comptes de l'Administració corres
ponents a l'indicat any. 

(Extractat del manuscrit núm. 14 de josep M. Arques, tltulat Algunes 
notícies sobre l'església i festa de Sant Magí, de la ciutat de 
Cervera) 
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