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El dibuix del cartell d'aquest any, fet 
per "Gessamí" com ja ens té acostumats, 
ens il·lustra un Sant Magí bitlleter, no de 
bitllets sinó de bitlles de jugar, un Sant 
Magí posat al dia, practicant l' esport que 
arrasa a Cervera i arreu de Catalunya, 
gaiató plantat al terra i amb la ma dreta 
esta tirant el bitllot, (potser vol guanyar 
el pernil). 

Aquesta és la il·lustració més adient 
per entendre que a la capelleta del Clot 
de Sant Magí, entre altres activitats, també 
s'hi juga a bitlles. Quant va ser aixo? 
dones el dia 20 de maig d'aquest any. 

Vuit del mati, tradicional caminada, 
sortida des de la placeta de Sant Magí, 
sortim 33 caminadors i 6 més que 
s'esperen davant del brollador de la 
avinguda d' Agramunt, varem arribar-ne 
39. 

Abans de sortir i despres dels 
advertiments necessaris, es va dedicar un 
fort aplaudiment a la secretaria de Sant 
Magí, la Sílvia i al seu borne, el Xavier, 
recent casats, perque havien arribat des de 
Nova York i des de el Gran Canó del "Co
lorado", anticipant el seu retom per poder 
estar a la festa del Clot de Sant Magí. 
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Es va recitar un poema escrit per la 
Maria Isabel Valverde Hernández, 
nascuda al barri, adient a la celebració del 
dia, el va titular: 

El camí de la Cardosa 

Pel camí de la Cardosa 
hi ha una capelleta humil, 
senzilla, gens sumptuosa, 
on es guareix Sant Magí. 
Al pe u mateix de l' autovia, 
el Sant sembla contemplar 
una estranya processó 
de cotxes, carnions i autocars. 
Pero el carninant, quant s'hi acosta, 
no pot pas passar de llarg, 
sigui cristia i sigui ateu, 
con un imant a trots atrau. 
La imatge, menuda, ens mira 
amb els ulls plens de bondat, 
sembla que ens fa una rialla 
quant 1' anem a visitar. 
Al voltant flors segarrenques 
per guarnir el petit altar, 
i a la pedra i ha brodat 
un bell poema dedicat. 
Lluny li queden els festejos 
que avui, commemora el Sant, 
resta quieta la natura 
amb la pau del caminan t. .. 
.. .i en la nit, dins la capella, 
Sant Magí queda admirat 
amb 1' estampa més bonica 
de la volta celestial. 



Fa uns anys es va provar de fer un altre 
recorregut altematiu, pero ja en fa tres que 
es fa el mateix, no resulta llarg ni fatigós, 
així ho manifesten els que caminen, són 
set quilometres. Comencem a caminar, 
visita al pare Municipal Mas Duran, pa
rada per veure la fornícula, carrer 
Victoria, aquest any passem pel nou 
passeig Francesc Macia, ple d' arbres i 
bancs, Mobel Línea, baixem pel camí i 
pugem de nou, arribem a la Franquesa, 
la vista que es veu de Cervera és 
fantastica, descansem, ens agrupem de 
nou i seguim ja sense parar fins al Clot 
de la Capelleta de Sant Magí. No podía 
fallar 1' esmorzar esta va a punt i com 
sempre reforf.{at amb vi, mistela, coca, 
licors, i sobretot molt bon ambient. 

Fotografíes: Ramon M. Razquin. 20-5-07. 
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