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9è ANIVERSARI DE LA RECONSTRUCCIÓ 
DE LA CAPELLETA DEL CLOT DE SANT MAGÍ

Josep M. Lloveras Canosa

Hola amics caminadors i també simpa-
titzants, admiradors i devots de Sant Magí.

Una vegada més, el dia 24 de maig 
2009, als volts de les 8 del matí, ens vàrem 
anar trobant a la placeta de Sant Magí, 
tots els qui ens havíem apuntat per anar a 
aquesta caminada, i uns quants més que 
s’apuntaren en aquests moments previs a 
la sortida. Vàrem ser fins a 56 persones. 
Donat el cas, que per un estrany fenomen 
inexplicable, els programes que s’havien 
repartit per Cervera, desapareixien del 
lloc on s’havien penjat, déu n’hi do dels 
assistents.

Durant la caminada, seguint sempre el 
recorregut d’anys anteriors, tot caminant i 
xerrant, força bé que ens va anar. Sobretot 
aquest any que amb l’abundància de rui-

xats a la primavera, els camps de sembra 
estaven plens d’espigues, preciosos, pels 
marges tota mena de herbes, flors, roselles, 
etc. Aquest conjunt feia que veiéssim un 
paisatge que no semblava que fos de la 
Segarra.

En arribar al clot de la Capelleta de 
Sant Magí, tot preparat com sempre: 
abundant esmorzar, reforçat amb tota 
mena de complements. La tirada de bitlles 
estupenda, la rifa molt aspectant, la gent 
de totes les edats, alguns drets, altres as-
seguts, altres servint, tothom esmorzant 
molt a gust.

Per a que quedi constància d’aquesta 
caminada, adjunto unes fotos. El meu 
desig fora que fossin en color, per gaudir-
les, tant els que hi érem com els qui no.
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Apuntant-nos a  la caminada.

Recollint les últimes inscripcions.
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Tots preparats per sortir.

 També vàrem passar per l’altra Cervera.
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Tot caminant, anem conversant.

Camins engalanats...
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El camí convertit en jardí, doncs anem a la capelleta de Sant Magí.

Ànims que després d’una pujada, sempre ve una baixada.
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 Ànims que ja queda poc camí.

Després de caminar, ara toca esmorzar.
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“Parece increible pero es verdad”, un porró que no està aixecat.

El “barman” Rauret, servint un talladet.
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De les bitlles, tota tirada, per l’àrbitre ha d’estar supervisada.

Sant Magí gloriós, accepta’ns, que de bon cor t’oferim aquestes flors.


