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UNA NOVA ASSOCIACIÓ DE SANT MAGÍ:
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT MAGÍ 

DE LA BRUFAGANYA I EL SEU ENTORN

Antecedents

Durant un llarguíssim període de 
temps el Santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya no ha estat de sort. La dei-
xadesa que els edificis annexes al temple 
han patit, sumant-hi també un incendi en 
algunes instal·lacions han aconseguit que 
en aquests moments estiguin tots pràcti-
cament enrunats.

Per altra banda els aplecs que s’hi ce-
lebraven, especialment l’aplec del tercer 
diumenge del mes de setembre que durant 
molts anys havia estat multitudinari, va 
estar també a punt de desaparèixer. A Sant 
Magí s’hi reunia gent de moltes comar-
ques: La Segarra, l’Anoia, el Barcelonès, 
el Penedès i dels llocs més propers a Sant 
Magí: Santa Coloma de Queralt, Pontils, 
Santa Perpètua, Viladeperdius, Valldepe-
res, Seguer, Querol, Miralles, Bellprat... 
No obstant els últims anys l’aplec de 
setembre es reduïa a la Missa i al dinar 
que hi feien algunes famílies molt lligades 
al Santuari.

El fet que el dia 19 d’agost de 2008, 
festivitat de Sant Magí, no es presentés 
cap capellà a celebrar la Missa que estava 
anunciada va ser el revulsiu que va provo-

car que algunes persones es plantegessin 
que alguna cosa s’havia de fer per revita-
litzar Sant Magí. 

Després d’aquest incident, que fins 
i tot va tenir ressò a la premsa, un grup 
de persones s’ajuntaven per organitzar 
novament l’aplec de setembre d’aquell 
any, aquesta vegada amb tot el suport del 
Bisbat, i el dia 21 de setembre se cele-
brava amb tots els ets i uts un aplec tant 
o més lluït que els que s’havien fet temps 
enrera. Hi va haver Missa, sardanes, dinar 
popular, actuació per a la canalla, etc....

Passada la festa de l’aplec es va plante-
jar la necessitat de constituir una associa-
ció per consolidar tot allò que s’havia fet.

Fundació de l’entitat

El diumenge 21 de juny de 2009, 
trenta-cinc persones ens vam reunir a 
Sant Magí per signar l’acta fundacional 
de la nova entitat “Amics de Sant Magí 
de la Brufaganya i el seu entorn”. Es van 
aprovar els estatuts, que a hores d’ara ja 
han estat aprovats pel Departament de 
Justícia de la Generalitat. El nombre de 
socis ha anat augmentant paulatinament 
fins al centenar.
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Activitats

Diverses han estat les activitats que 
només en un any s’han dut a terme. A 
banda de l’organització de l’aplec de 
setembre, la que més destaca és el treball 
dels voluntaris que des de fa mesos estan 
realitzant tots els tercers dissabtes de 
cada mes, a partir de les 8 del matí: s’ha 
netejat de runa un antic magatzem, s’han 
tret dels camins els arbres caiguts en la 
gran nevada del passat hivern, s’ha netejat 
i pintat la porta d’entrada al santuari, s’ha 
tret bona part de l’espessa vegetació que 
durant anys i anys havia anat creixent en 
diversos edificis enderrocats... Finalment 
es preveu que en un període de temps curt 
tota la façana del santuari presenti un 
aspecte més endreçat. 

Projectes

El projecte més ambiciós, encara que 
sigui a mitjà i llarg termini, és que el 
Bisbat cedeixi a l’Ajuntament de Pontils 
una part de l’antic solar que ocupava el 
monestir per edificar-hi unes estances que 
poguessin acollir activitats socials i cultu-

rals per a les persones que assisteixen als 
aplecs o per a altres finalitats similars. Es 
pretén que aquest equipament sigui un fo-
cus d’activitats que permeti fer-hi tasques 
formatives de cara a infants i joves, i pugui 
ser usat per les entitats que ho demanin.

Com us podeu fer socis

Si voleu contribuir a assolir aquests 
objectius que ens proposem, només cal 
que us feu socis de la nostra entitat. La 
quota anyal és només de 12 euros, perquè 
creiem que ha d’estar a l’abast de tothom. 

Per fer-vos socis ens podeu enviar les 
vostres dades (nom, NIF, adreça, telèfon 
i número de compte bancari -20 dígits-) 
al següent correu electrònic:        
amicssantmagi@tinet.cat o bé enviant una 
nota amb les mateixes dades a la nostra 
adreça postal:

Amics de Sant Magí de la Brufaganya i 
el seu entorn 
Masia Can Batet 
43421 Sant Magí de la Brufaganya.


