
MEMORIA DE L' ANY 1999 DE 
L' ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ 

Camí de la Brufaganya. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

S'ha intentat contactar amb el Centre Excursionista de Santa Coloma per tal de 
trobar un camí que eviti el tram de carretera que actualment ens cal seguir de Santa 
Coloma fins a Sant Magí. 

La Festa -Promoció-

El CARTELL. Aquest any és d'un trar¡: molt similar al de 1' any 1997. El dibuix d'una 
cara riallera amb una mirada que sembla que et segueixi, amb lama oberta sobre el pit, 
com si et digués: vine a la festa! Porta el títol de Sant Magí 1999. El dibuix, obra de J ordi 
Sames, és de color vermell granate sobre fons blanc. Es fa mirar. S'han editat 250 
cartells. 

El PROGRAMAD' ACTES, segueix la mateixa línia de 1' any pass a t. L'ha dissenyat 
també el Jordi Sames, del mateix format del cartell de la Festa, amb tinta vermella 
granatosa sobre fons blanc. Sota d'un dibuix més petit que el cartell, es detallen les 
activitats que es concentren entre els dies 15 al19 d'agost. S'han editat 250programes. 

Hem editat un cartell per convocar la VIII Marxa a la Brufaganya. 

El Centre Excursionista de la Segarra en dóna referencia en el tríptic semestral 
d' activitats. 

En un altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg anuncia 1' horari dels balls i dels 
grups musicals que hi intervenen. 

Amb el suport del Departament de Benestar Social Direcció General d' Acció Cívi
ca, s'han editat 500 díptics amb els itineraris i horaris, aproximats, de L'ENTRADA i 
del REPARTIMENT DE L' AIGUA, així com també igual nombre de díptics amb el 
planol de distribució de les taules pel sopar de germanor a la plar¡:aMajor. Se n'han deixat 
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al mostrador de diferents botigues perque tothom en pogués agafar. El disseny consisteix 
en reproduir a la primera plana el motiu del cartell anunciador, en el format escaient al 
paper personalitzat del Departament de Benestar Social. A la part central d'un dels 
díptics hi ha un pUtnol de Cervera, on amb diferent tray lineal es mostren els itineraris, 
tot ressaltant diferents indrets, amb números o lletres, que són explicats a la llista del 
marge dret, amb indicació dellloc i de l'horari aproximat de pas. A 1' altre, hi ha un planol 
de la playa Major amb la distribució i numeració de les taules. A l'últim full hi ha els 
credits. El color de la tinta és el negre. 

S'ha editat un nou quadem, el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ Núm. 9". 
Consta de 164 pagines. La portada és com el cartell anunciador adaptat al format del 
Quadem. S 'ha comptat ambla col·laboració del Centre Municipal de Cultura, que n 'ha 
repartit un exemplar a tots els seus subscriptors. S'ha seguit la mateixa línia editorial 
iniciada en el Quadem núm. 6: separar els articles dels anuncis; índex d'anunciants; el 
format, el cos dels texts i la presentació del quadem amb característiques de llibre. 

De la coordinació editorial sen' ha cuidat el Max TumlL De la correcció ortografica 
se n'ha encarregat la Teresa Puig. 

El quadem esta composat per 25 articles, un d' ell en angles, complementats amb: 14 
fotografies, 4 reproduccions, 2 pUmols, 12 dibuixos i 1 vocabulari, que junt amb els 85 
anunciants han fet possible 1' edició deis 1200 exemplars. Pel se u gmix han estat encolats. 

Hem enviat una carta de convocatoriajunt amb el programa d'actes i el planol de 
distribució de taules als cerverins no residents que en tenim l'adreya. Així com també 
a vei:ns, exvei:ns i simpatitzants del barri. 

Han anunciat la Festa els diaris provincials SEGRE i LA MAÑANA, la premsa 
comarcal LA VEU DE LA SEGARRA, la revista mensual local SEGARRA 
ACTUALITAT. També s'ha publicat el programa d'actes a la Revista PRIMERA MA. 

El Joan Puig ens ha actualitzat la pagina d'INTERNET al servidor local 
"lasegarra.com", la nova adreya és: http://www.Iasegarra.com/santmagi.A la portada 
hi ha substitu'it el dibuix del cartell i hi ha afegit el programa d' actes de 1' any. 

La Festa ha sortit, també, pertelevisió: la Maria Dolors Elias va procurar, un any més, 
que una unitat mobil de TVE a Catalunya, es desplacés a Cervera per filmar !'Entrada 
de 1' Aigua, i recollir diferents opinions dels vei'ns. 

S'han interessat perla festa diferents emissores. Per via telefónica hem parlat amb 
Catalunya Radio, Radio Nacional d 'España al programa de Pablo Franco, Radio Lleida 
i Onda Cero al programa de la Sandra Martín. 

Diumenge, dia 15 

Arriba a Sant Magí com puguis. 

S'ha convocat aquesta 8" Marxa a la Brufaganya, amb el mateix lema, il·lusió i 
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esperit de sempre. 

S'ha comptat amb la col·laboració del Centre Excursionista de la Segarra, de la 
Penya Ciclista, del Grup de Ciclistes tot Terreny, de l'Hípica Beltran i del Pare de 
Bombers de Cervera. Quedi reflectit el nostre agra'it reconeixement. 

El preu d'inscripció ha estat de 700 Pts., com l'any passat. 

El tiquet, ambles bases de participació i numerat, donava dret a esmorzar, al record, 
a poder tornar en autocar qui ho necessités i a participar en un sorteig d 'un rellotge Time 
Force i d'uns electrodomestics de Vídeo Servís, S.A. Els afortunats han estat: el rellotge, 
amb el Núm. 90, el carninantFrancesc Rubió Pujal; amb el Núm. 81, el carninantDaniel 
Fuertes Llobet, amb el Núm. 11 el carninatFabiaPontPedrós, i amb el Núm. 34, el també 
carninant Josep Laudes Escribano. 

Els records són: unes ulleres de sol, comprarles a l'HiperlOO i una gorra, obsequi 
d'Eurotrak. El distintiu de 8a. Marxa a Sant Magí, Cervera 15-VIII-99 s'ha impres en 
una etiqueta que s'ha enganxat a la funda de les ulleres. 

A 2/4 d' 1 de lamatinadadel diumenge dia 15 d'agosthan sortit des de la Placeta de 
Sant Magí els 39 carninants. A les 5 del matí des de la pla~a del Portalet, ha sortit 
1' autocar subvencionat pel Departament de Benestar Social, que ha acompanyat els 32 
carninants, que a les 6 del matí, al'al~ada de Santa Coloma, s'han afegit a la caminada. 

Aprofitant aquestaincorporació s'harepartit, un any més, el cafe, donatiu d' Amadeu 
Vidal, que ha preparat el Ramon Dardé del Saló Recreatiu, així com també galetes per 
tothom que n 'ha volgut. Ha donat suport als caminants una dotació del Pare de Bombers. 

Tres cavalls han participat a la marxa. Un vehicle tot terreny de la propia hípica els 
hi donava suport. Han tomat a cavall. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortit els 19 biciclistes de carretera. 
El vehicle de la propia Penya Ciclista els ha donat suport. La majoria ha tornat en 
bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc han sortit els 22 biciclistes de "Mountain Bike". 
La majoria han tornat en 1' autocar. Les bicicletes les han recollit la furgoneta de Video 
Servís S.A., el furgó de les begudes i el camió pel boix i l'aigua 

També a 2/4 de 7 i des de la Placeta, amb cotxes particulars, han sortit els recollidors 
del boix, de 1' espígol o barballó i de 1' Aigua. 

El total d' inscrits ha estat de 172 persones. 

Un any més, acompanyats pels Srs. Pernau (propietaris de la finca), una gentada feli~ 
esmorzava a 1' es planada de les fonts. S' han repartit 200 entrepans d' embotits, cedits per 
1' Agudana S.A. i perla Cooperativa Avícola de Guissona. De tallar-los se n'ha cuidat 
un any més la Rosita de cal Muntanyés. 
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Una furgoneta de Carboniques Prat, portava la nevera amb les begudes. 

A les 12 hem anata missa al Santuari ambla tradicional ofrena del dmtir: l'ha dut 
lajove lolandaAsensio. En acabar la missa, Mn. Vicen~ ha llegit i entregat la certificació 
que acredita la procedencia de l' Aigua. 

El camió per portar els feixos de boix i les garrafes d'aigua un any més ha estat el 
de l' exveí Felip Isante. 

L'autocar de 75 places subvencionat pel Departament de Benestar Social ha estat 
suficient per retomar els participants que no disposaven d' altre transport. Com els al tres 
anys, teníem emparaulat un servei complementan amb 1' empresa cerverina Cots iAlsina, 
que no ha calgut fer servir. Una trucada a un mobil i tot el dispositiu estava preparat per 
entrar en funcionament. Cal ressaltar la importancia d' aquest servei, és comuna polissa 
d' asseguran~a sense cost. 

Exposici6. 

Al' enlraJa Jt: casa Je la família Benet, s 'han exposat les fotografies, en una edició 
ampliada, que hi ha al Llibre de Comptes del Barri. Aquest llibre es va iniciar l' any 1939. 

Sardanes. Concert de Campanes. Presentaci6 delllibre: Coneixer la Segarra 
ambBTT. 

Al mes de mar~ quan s' estava preparant el calendari d' audicions de sardanes, el Joan 
Oliveres i el Joan Castella, van disposar de fer com l'any anterior l'audició de les 
Sardanes a la Pla~a Major i despres el concert de campanes. 

Després d'haver fet durant dos anys seguits el Concert de Campanes, els campaners 
van decidir que aquest any no era convenient de fer-Io. Per aixo és va modificar el 
calendari de sardanes i es va programar 1' audició a la pla~a Santa Anna. 

Posteriorment, es va presentar l' oportunitat de poder presentar elllibre: "Coneixer 
la Segarra amb BTI", i se'ns va ocórrer que el millor moment de fer-ho era a la mitja 
part de les Sardanes: la pla~a Santa Anna, un espai adequat, públic garantit, etc. Vam 
pensar en avisar al Casal, al' Ajuntament, a tothom menys als sardanistes. Sempre n'ha 
de passar alguna! 

A la presentació vaig demanar les disculpes pertinents, que van ser acceptades i 
compreses. 

És una gran satisfacció que es triés aquesta data perla presentació d'aquest llibre, 
demostra que es manté vi u 1' aspecte cultural de la festa. La regidora de Cultura Blanca 
Cuñé va presentar elllibre i el seu autor Josep Ma. Riera Castells en va explicar el moti u 
i contingut. 

Dia 18 • Vigília-

Al matí hem penjat la vela, observant que hi ha un bon esquin~ en un lateral. 

100 



El jovent, amb el classic serrell de paper de colors, ha guarnit els carrers del barri: 
Buidasacs, Estudivell, Mn. Arques i Sant Magí. 

Les dones del barri han netejat, endre~at i engalanat la capella. Han preparat, també, 
els ramets d'espígol. 

Un any més, la botiga i el bar s'han muntat als baixos de la casa del Miquel Pont. 

Al migdia, el jovent del barri, que també són campaners, han anat a fer el repic 
general de campanes. 

Després de dinar, amb el tractor i la carreta porte m tot el material: argadells, al bardes, 
cingles, cordes, faldons, bridons, campanes i piquerols a casa de Josep Cisteró, pertenir
ho tot a punt per guarnir els animals. 

Es paren les taules a la Pla~a, pel sopar del vespre. Per evitar els corrents d' aire, s' ha 
posat un tendal on acaben els porxos de davant de la Parroquia i unes borras ses al portal 
que dóna accés a la costa de Buidasacs. 

Entrada de 1' Aigua. 

A les 8, l'Entrada de 1' Aigua amb el tradicional recorregut de la Placeta de l'Estació 
a la de Sant Magí, i des de fa uns anys, amb repartiment d' Aigua. 

El nou Paer en cap Sr. Salvador Bordes i Regidors del nou consistori han presidit la 
comitiva, encap~alada per Jordi Casado Samitier, escenificant la figura de Sant Magí. 

El carro amb la quitxalla (Foto Gómez Grau) 
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Segueixen les pubilles, la Banda XARANGA BONAIRE, després, les autoritats, a 
continuació, les 12 dirregues me nades pels següents portants: Francesc Castells Portella, 
Jaume Font Martí, Antoni Boquet Tomas, Do menee Benet Roig, Ramon Cisteró J aume, 
Ramon Pifarré Solé, Isidre Vives Bonjoch, Bernat Simon Benet, Josep Puiggrós Prat, 
Gerard Garcia Farré, Fabia Pont Pedrós i Josep Cisteró Jaume. 

El carro ple de quitxalla: la Laia, 1' Anna, la Carme, la Gesamí, les dues Ariadnes, 
1' Arnau i l'Edgard, vestits de catalans, el meno jo, de la maquina se'n cuida el Gerard 
Garcia. 

Tancaven la comitiva dos genets de l'Hípica Beltran. 

Els animals, un any més, han estat llogats a Josep Cisteró, tret de l'euga del Josep 
Puiggrós i de la somereta "Tomasa" de Francisco Josep Trilla que menava el portant 
Jaume Font. 

En arribar a la placeta de l'Estació, els portants aquest any han estat obsequiats per 
part de 1 'Associació amb una mida del Sant per posar al bridó, dos tiquets pel sopar, una 
botella de cava, el mateix que es va donar com a record de la caminada, un obsequi de 
1' Agudana, una capsa de galetes per gentiles a de CAPRABO i un número pel sorteig 
d'un pernil. 

L' entrada de 1' aigua és el moment més tendre i esperat de la festa. 

Sopar de Sant Magí 

A les 10 de la nit s 'ha convocat EL SOPAR DE SANT MAGÍ, amb el mateix proposit 
de sempre: un sopar de germanor a la pla9a Major. Amb els recuperats actes: el hall de 
la coca i les reines (pubilles) de la Festa. 

S' ha repetit la distribució numerada de les taules, no s' han parat davant de la font, 
a fi de deixar espai pel no u restaurant "1' Antic forn". Tot i aixo les teníem a punt per parar 
en un altre lloc si haguessin fet falta. 

L' enllumenada pla9a feia goig de veure. 

S'ha repetit el servei de benvinguda i d'acomodament. 

Els campaners ens han donat la benvinguda amb el toe de "bilandó del mes de 
Maria", seguit del "toe de festa". 

Aquest any el sopar l'ha preparat la PASTISSERIA AGUSTÍ. Ho han servit en una 
capsa que conté una amanida verda, un pastís de truita de patates amb pernil salat, una 
napolitana de tonyina i un en trepa de llonganissa, a cada capsa hi ha vi a unes bosses amb 
oli, sal i vinagre per 1' amanida, i també forquilla, ganivet i tovalló. Tot molt bo i ben 
preparat. 

Els postres s'han presentat amb el títol de Sant Magí 1999, en una taula amb rodes, 
guamida de boix, cantir de terrissa de dues anses i encintat on a diferents nivells hi havia 
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els pastissos en racions individuals de mousse de crema catalana. Tot seguit i com els 
al tres anys, el jovent el reparteix per les taules. 

Les 440 capses les tenim preparades al fons de la pla¡;:a, sota els porxos del fom de 
ca 1' Alsina, aixo ens permet canviar-les pels tiquets en menys d'un quart d'hora. 

Previament s' han repartit pertotes les taules les ampolles refrescades de vi id' aigua. 
Si es vol alguna beguda diferent es pot comprar al bar de "1' Antic fom": cava, cafe, 
licors ... 

Havent sopat, és l'hora dels parlaments, 1' Anna Mas Fusté, en nom de 1' Associació, 
dóna la benvinguda i agraeix la participació i la col·laboració de tothom. 

De presentar la Festa, un any més, se'n cuida 1' entusiasta Pepa Fem!mdez Vallés. Té 
unes paraules de record pel pregonerde l'any 1995, traspassat recentment, el Sr. Jaume 
Magre (A.C.S.). Presenta al pregonerd' enguany, 1' advocat i poetacerverí Caries Cepero 
Sala t. 

El Sr. Cepero pronuncia un sentit, místic i poetic pregó de devoció al Sant i a Cervera. 

En anunciar el MAGINET, la Pepa, recorda al Sr. Emili Rabell (A.C.S.), que va morir 
el passat 30/11/1998 i que va ser la primera persona a quise li va donar aquesta distinció. 
Tot seguit ens fa saber que la distinció d' aquest any és pe! Sr. Francesc Castells Portella. 
Explica que ha estat escollit no solament per ser el portant amb el número u, (vint i un 

Actuació deis Bombollers a la festa de Sant Magí a la Pla~a Major 1' any 1999 (Foto Gómez Grau) 
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va tenir al cedir aquest lloc de privilegi a la carrega de dol. 

El record és laja classica figura de ceramica dissenyada per !'artista segarrenc 
Francesc Sociats i que consta d'un relleu d'una carrega davant d'un perfil de Cervera. 
Li és entregat pel vocal d'aquestaAssociació Jaume Binefa. 

El Sr. Castells, visiblement emocionat, agraeix la distinció, té un record pel seu pare 
i fa extensiu el premi a tots el portants que amb el seu esfor~ han fet tant gran aquesta 
festa. 

Els BOMBOLLERS, aquest grup cerverí de timbals, tambors i tabals, que trobem 
animant mol tes comitives, ha preparat un toe perla festa i en pode m gaudir de 1' estrena. 
Completen 1' actuació amb el toe del se u ritme identificatiu. El toe dels tambors ressona 
a la pla~a. tothom esta espectant i agradablement sorpnes de com d'un instrument tan 
simple com és el tambor en saben treure aquests ritmes. 

Es sorteja un pernil entre els portants. La carrega afortunada és la del Sr. Antoni 
Boquet. 

La Pepa prepara 1' auditori pel nomenament de les "Reines de la Festa" que ara 
anomenem "Pubilles". El Josep M. Goma porta els sobres amb els noms. En resulten 
elegides la Queralt Serrano Porredon, en representació dels cerverins no residents i la 
Núria Garcia Farré, coma representant local. Les bandes (brodades, un any més, perla 
Sra. Teresa Tolosa Comas) els hi han posat les Pubilles de l'any passat. El Sr. Salvador 
Bordes i el Sr. Julian Puig, els han donat els rams de flors de Floristeria Noemí. La 
Victoria Fusté i el Jaume Binefa els entreguen els obsequis donats per: Joieria Gisel un 
colleret; de Sastreria Miret, Boutique Esclat i Sastreria Botines, roba de vestir; de 
Fotografia Gómez Grau, l'Mbum de fotos; d'Optica Cervera, unes ulleres de sol; de 
Cal~ats Martí, unes sabates; de la Pastisseria Agustí, una cap~ a de bombons i de J aume 
Binefa, un necesser de viatge i un suport de CD. Deu n'hi do! 

Les Pubilles han obert el hall amb el Sr. Bordes i Sr. Puig, amb un vals a carrec del 
grup ACUARIO 2. 

Undelsmotiusdelaconvocatoriad'aquestSOPARDESANTMAGÍ,éslarecuperació 
del "Ball de la Coca", també conegudes com a "coques musicades". Cal recordar que 
el "hall de la coca" és una subhasta que dóna dret a 1' adjudicatari a triar el ti pus de 
música, ritme o can~ó i també qui pot hallar, o no. 

La primera coca se l'ha quedat el jovent del Barri per 5000 Pta. Han triat un tango 
que han fet hallar als seus pares, que ho hem fet com bonament hem pogut. 

La segona, coma replica, me l'he quedat jo per 10000 Pta. He fet hallar a tot el jovent 
del barri "els pajaritos". Els ha salvat 1' ajuda de les cantats del grup, de no ser així, 
haurien repetit el hall fins a fer-ho bé! 

La tercera, els amics de Barcelona per 15000 Pta. han triat un pas doble i han deixat 
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hallar a tothom. 

Després ha seguit el hall de festa fins a les dues de la matinada. 

En acabar, com sempre, tot recollit: les cadires plegades davant de 1' A juntament, les 
taules plegarles a cada porxada i les deixalles al contenidor. De la resta de neteja se n'ha 
encarregat el personal dels Serveis Municipals. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comenr;:a a quarts de 6 del matí, anant al fom a buscar les coques i preparant, 
tot seguit, la Capella i Placeta perla concorreguda Missa de les 7. No s'han cantat els 
goigs. 

Després de la Missa, a }'entrada de cal Vives, a mitja costa del carrer de Buidasacs, 
esmorzar de coca amb xocolata i porrons de barreja de moscatell id' anís. Aquest antic 
esmorzar de portants és avui un acte molt concorregut. 

A 2/4 de 9 s'ha comenr;:at el Repartiment de 1' Aigua. El Lluís Niubó, la Sílvia Benet 
i la Núria Garcia, organitzen els repartidors. 

El Domenec Benet Boldú, segueix la comitiva amb el cotxe ple de garrafes d' aigua, 
per tal d'abastar als repartidors. 

A mig matí i davant de la U niversitat la quitxalla ha tomat a pujar al carro i les pubilles 
que aquest any j a repartien aigua, s' han posat la banda per fer una mica més engalanada 
la comitiva. 

El Repartiment ha finalitzat a quarts de dues a la placeta de Sant Magí, els repartidors 
s' han fet una fotografia pel record. S' ha mantingut el mateix nivell de recaptació de 1' any 
passat. 

Una dotació de la Policía Municipal, ha vetllat perla seguretat de la comitiva. 

Del repartiment d' Aigua al barrí dels Ametllers se n'ha tomat a cuidar la Niceta 
Armen gol. 

Dels "cóssos", un any més se n'ha encarregat 1' Agrupament Escolta i Guia Coll de 
les Savines. Senzillament perfecte, en saben de fer jugar la quitxalla. 

A les 8 del vespre s' ha celebrat la segona concorreguda Miss a. Tampoc s' han cantat 
els goigs. 

Finalment, a les 11 de la nit s'ha celebrat el hall de fi de festa, amenitzat pel grup 
ACUARIO 2, amb la placeta plena de balladors fins a les tres de la matinada. Hi havia 
servei de bar i també estava oberta la botiga de records. 

La "toia" ha consistit en escollir un obsequi dels tres que entren al sorteig: un 
televisor de 21 ", un Radio cassette amb CD o un telefon mobil MOVISTAR ACTIVA 
amb 4.000 Pta. per trucades. El número premiat és el que coincideix ambles tres últimes 
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xifres del sorteig de la ONCE del dia 20 d'agost. Els obsequis són de VIDEO SERVIS, 
S.A. (Graells Bergada). El preu és de 200 Pts. per butlleta. Les butlletes han estat 
patrocinades per CAMA MATERIALS PERA LA CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ. 
El número premiat ha estat el 080, el va vendre el Xavier Juan Vives i l'afortunat 
guanyador ha estat el Sr. Simon Manaut de Tarroja, i ha triat el telefon mobil. 

Goigs.-

Continua pendent 1' as signatura dels GOIGS! 

És un patir pensar que en acabar algun dels oficis religiosos, 1' Oficiant tingui 1' acudi t 
de voler-los cantar. 

Varis.-

-El Triduum dedicat a Sant Magí dels dies 16,17 i 18, s'ha fet com cada any a la 
Capella, a les 8 del vespre, amb celebració de la missa. 

- El Magí Torres ens ha ofert una nova versió de la cova. Una imatge de Sant Magí 
a la que hi ha incorporat un mecanisme que li permet donar tres cops amb el gaiato que 
fan brollar tres sortidors d'aigua, a l'hora, s'il·lumina una cascada d'aigua i una altra 
imatge de Sant Magí. És un manetes. 

-A l'entrada de casa de Manuel Gutiérrez "Serafín", al carrer de Buidasacs s'ha 
muntat el mateix dispositiu que fem servir per la Fira de Sant Isidre, i així aquest any 
n'hem tingut dues de coves. 

- El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per mitja de 
l'Institut Cataladel Voluntariat (INCA VOL), té un acordamb 1' entitat SuportAssociatiu, 
de la que en som socis per assessorar-nos en tots els aspectes jurídics, comptables i 
informatics que poguéssim necessitar. PeriOdicament se' ns en vi a documentació, aquest 
any ens oferia tot 1' equipament informatic basic per gestionar una associació. 

-La M a. Pilar Sano u, tal com s' explica al Quadem de 1' any passat a 1' article "Historia 
d'una imatge", ens ha restaurat la imatge de Sant Magí que la humitat havia fet malbé. 
La Matilde Capdevila li ha fet un vestit nou. 

-El Sr. Ramon Graells ha apedac;:at la vela. Ell va fer-Ia l'any 1968 i en coneix tots 
els secrets. A l'hora de pagar-li es ha dit que la feina era per Sant Magí 

- Hem participat a la fira de Sant Isidre. Es va muntar un estand a la carpa de fora el 
Pavelló Polivalent. En un deis laterals s'hi va exposar una col·lecció de fotografies de 
l'any 1968, a l'altre lateral, els planols de reconstrucció de la capelleta del Clot de Sant 
Magí, a la paret frontal hi havia fotografies de la festa de 1' any 1998. L' estand el presidia 
la imatge de Sant Magí, que cada any ens deixa la família Solé-Riba, fent brollar 1' aigua. 
Hi ha hagut molt d' interes perles fotografies i també perla capelleta de la que molta gent 
ignorava que existís. Hi havia a la venda records. 

- Hem participat a la la. Fira de Nadal id' Artesanía de la Segarra, que es va celebrar 
el dissabte di a 18 de desembre a la plac;:a Major. A 1' e stand hi veníem figures antigues 
de pessebre que ens va cedir el Joan Cinca, branques d' arbre pel pessebre, una fotografia 
d'una mig enboirada Cervera de la Victoria Fusté, revelada coma felicitació de Nadal 
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i uns centres per adornar la taula de N adal. 
- El carro que era junt al pessebre del davant del' Ajuntament era el que l' any passat 

ens va donar el Josep Ma. Canosa. 
- De la fotografia se n'ha encarregat el Josep-Claudi Serés Gómez de Fotografia 

Gomez-Grau. 
- De filmar en vídeo un any més 1' infatigable J osep M. Isante. La feina que fa l' Isante 

és d'una importancia inimaginable. El material que hi ha filmat permetra a les següents 
generacions viure el moment de la festa. 

-El23 de desembre el Sebastia Caus va presentar el vídeo "Cervera fes tes i tradicions ". 
Fa un recorregut per les diferents activitats cerverines, esta molt ben estructurat i fa de 
molt bon veure. 

-En un altre vídeo, "Cervera, festes d'estiu", l'empresa Cronolive Comm, S.L. de 
les Borges Blanques, també ha filmat la festa. 

-La secció d'Historia i Patrimoni del Centre Municipal de Cultura ha col-locat un 
retol a la fac;:ana de la capella amb una breu descripció. 

- El25 d'abril és va celebra la festa a la capella de Sant Magí a Guardiola, després 
de la missa hi ha coca i beguda per tothom i un sorteig de diferents toies. Tenen, també, 
problemes amb els goigs. Aquesta festa la fan l'últim diumenge d'abril. 

- El20 de juny es va celebrar 1' Aplec de la Rosa, festa que organitzen els "maginets" 
tarragonins. 

- El 19 de setembre es va fer l' Aplec de Sant Magí, aquest aplec l'organitza la 
confraria de Barcelona. Ens vam intercanviar documentació i també inquietuds. Ens fan 
saber que cada primer diumenge de mes a la primera missa a la capella del Portal del 
Carro de Tarragona hi canten els goigs. Tenen una música diferent als de Cervera. 

-Cal agrair la col·laboració de tot 1' Ajuntament, tant del Consistori com del personal 
administratiu, policial i de serveis. Cada any ens ajuden en tot el que esta al seu abast. 

- El recader Pedrós-Vila, un any més ens ha fet gratui:tament el servei de missatgeria 
amb els organismes oficials de Lleida. 

-A l'hora dels agnüments sempre et queda la sensació de descuidar-te algú; en tot 
cas mai és intencionat. 

Aquesta festa, en la que organitzada des del' entom d' un barri hi participa tot Cervera, 
necessita de l'atenció i estima que els cerverins li dediquem, cal que tots en la sentim 
nostra i des de les diferents vessants de la festa i de les altres, d'ajuda, de comprensió 
i de col·laboració, hi continuem esmerc;:ant tots els esforc;:os per poder gaudir per molts 
anys d'aquesta tendra, dolc;:a, innocent, nostra, estimada i singular: FESTA DE SANT 
MAGÍ. Moltes gracies! 
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