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MEMÒRIA DE L’ANY 2019 DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE 
SANT MAGÍ

Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

La imatge que vam portar a l’Església 
Parroquial de Santa Maria, d’acord amb 
la petició que ens va fer Mn. Xavier, 
l’hem deixat durant tot l’any en un altar 
del deambulatori. Aquesta imatge li vam 
portar per a poder celebrar els oficis 
religiosos que, per causa de les obres 
al barri durant l’any 2016, no es podien 
celebrar a la Capella de Sant Magí.

La Festa -Promoció-

Cartell.-  Un any més ha estat dissenyat 
per Jordi Sàrries. I un any més el cartell 
incorpora un missatge. Amb tres fulles 
de boix simula la cara d’un ruquet. Amb 
lletra negra majúscules hi ha escrit Sant 
Magí; i a sota, amb lletra verda Boix per 
tu! Al centre del cartell amb lletra negra, 
Festa del barri de Sant Magí, sota amb 
lletra verda Cervera, 15, 18 i 19 d’agost 
2019. Tot seguit, amb tinta negra, hi 
ha els crèdits dels organismes oficials 
als que hem demanat col·laboració: 
Diputació de Lleida, Consell Comarcal 
de la Segarra, Paeria de Cervera, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Centre Municipal de 
Cultura, Museu Comarcal de Cervera, 
Cervera Lliure d’Agressions Sexistes i 

Consell Esportiu de la Segarra. També 
l’anagrama de Doblepàgina, l’empresa 
d’en Jordi Sàrries. La base del cartell és  
una enramada de boix. S’han editat 300 
cartells. Un any més, el Jordi, aconsegueix 
l’objectiu del cartell que no és altre que 
identificar plenament la festa. Després 
de veure el cartell, normalment la gent 
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l’associava amb la cançó “Boig per tu!” 
de Sau...

Programa d’actes.-  En un díptic 
s’ha editat el programa de la festa. 
Aquest programa de mà l’hem repartit 
per les bústies de tot Cervera. N’hem 
deixat, també, pels mostradors de les 
botigues. El Jordi Sàrries ha adaptat a 
la mida del díptic el dibuix del cartell: 
a la part superior hi ha posat, amb lletra 
Verda: Programa d’actes i activitats. 
Els crèdits dels organismes oficials 
s’incorporen a la contraportada. Se 
n’han editat i repartit 4.000 exemplars.

Altres activitats promocionals.

- El Centre Excursionista de la 
Segarra dóna referència de la Marxa a la 
Brufaganya, en el seu programa semestral 
d’activitats.

- S’ha editat el “Quaderns Barri de 
Sant Magí Núm. 29”. Consta de 216 
pàgines, les mateixes que l’any passat. 
Tret de la presentació i de la salutació de 
la Paeria, la resta d’articles s’han editat a 
dues columnes i sense deixar pàgines en 
blanc. Es mantenen els mateixos criteris 
editorials iniciats l’any 1996: portada 
amb la imatge del cartell, separació 
entre els articles i els anuncis, un índex 
d’anunciants i un altre dels articles. Es 
continua fent la separació per seccions: 
Editorial i salutacions (2), De la història 
(18), De la gent (6) i De l’associació 
(1). El format, el cos dels textos i la 
presentació del quadern, segueixen les 
característiques d’un llibre, amb el títol 
imprès al llom i a la portada. L’edició 
l’hem coordinada amb el Max Turull, 
comptant amb la revisió lingüística de 
Teresa Puig i d’Anna Mas i el suport 

logístic de Ramon M. Razquin. El quadern 
consta de 27 articles, complementats amb 
57 fotografies i 36 il·lustracions. 

Compta r  amb  98  anunc ian t s 
col·laboradors ha fet possible l’edició dels 
1.300 exemplars. Es va presentar, a 2/4 
de 8 del vespre, el dijous dia 15 d’agost 
a l’Església de Sant Joan, juntament amb 
la inauguració de l’exposició que més 
endavant es detalla.

- Un any més, Joan Puig ens ha 
actualitzat la pàgina de Sant Magí a 
Internet: http://santmagi.ecervera.cat/

- Ha sortit notícia de la Festa als diaris: 
Segre, La Mañana, La Veu de la Segarra, 
Segarra Actualitat, Tàrrega TV, Lleida TV, 
a Televisió de Catalunya TV3 i a Ràdio 4 
al programa “El matí de Ràdio 4”.

Dia 15. “Arriba a Sant Magí com 
puguis

XXVIII Marxa a la Brufaganya.

Per organitzar-la, hem comptat, com 
els altres anys, amb la col·laboració del 
Centre Excursionista de la Segarra, de la 
Penya Ciclista, del Grup de ciclistes tot 
terreny BTT, del Grup Fondistes Cervera 
i el grup de voluntaris que preparen 
l’esmorzar. Les inscripcions es podien 
fer omplint el formulari que hi havia a la 
pàgina d’Internet de l’Associació (aquesta 
opció va ser molt ben acceptada, segur 
que és la del futur), també com els altres 
anys a: la Penya Ciclista, Esports Truga, 
C-Bikes, Pastisseria Sangrà i al moment 
de les sortides.

Hem informat als Bombers i al Cos 
de Mossos d’Esquadra de l’activitat i del 
trajecte que seguim.



169

Per poder recollir el boix i l’espígol, 
com els altres anys, hem demanat permís 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, a 
l’Ajuntament de Pontils, a l’Ajuntament 
de Bellprat i al propietari de la finca.

Francesc Seroles parla amb el Consell 
Esportiu de la Segarra per tal de poder 
deixar marcat el camí amb algun programa 
que es pugui visualitzar al telèfon mòbil. 
El dia 13 d’agost, amb cotxe tot terreny 
de la Família Vilaró-Solé, vam anar a 
marcar el camí amb el Mingo Benet 
i el Marc Llobet Cardona, que és la 
persona assignada pel Consell Esportiu 
de la Segarra per acompanyar-nos a la 
caminada nocturna. 

Com els altres anys, ens hem posat 
amb contacte amb els alcaldes de Rubinat 
i Talavera per si fos necessari tenir un lloc 

d’aixopluc.

La inscripció era a 10 € i es cobrava 
un suplement de 5 € a qui volgués tornar 
en autocar. El tiquet, amb les bases de 
participació i numerat, donava dret a 
esmorzar, a la samarreta de record i a 
participar en el sorteig d’un pernil. El 
record és una samarreta de cotó de color 
blanc, amb la serigrafia en dos colors 
verd i negre de la imatge del cartell. Se 
n’han fet 300 unitats de diferents talles.  
Resum de la XXVIII Marxa a la 
Brufaganya:

Per acompanyar els caminants des de 
Cervera hem comptat amb el suport del 
Parc de Bombers, amb l’assignació de 
dos bombers Albert Pujol Pellissa i Bep 
Dalmases Besora, així com d’un vehicle 
tot terreny. També hem comptat amb la 
col·laboració de Miquel Codina, amb el 

Esmorzant davant la Capella de les Fonts. Fotografia Victòria Fusté.
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Modalitat  2019 2018  +/-   Horari sortida    Lloc

Caminant des de Cervera 31     31  0  2/4 d’1 de la nit    Pl. Sant Magí
Caminant des de Santa Coloma     36      27  9  5 del matí  Pl. Portalet
Corrent 4    0               4  2/4 de 6 del matí Pl. Sant Magí
Bicicleta de carretera 11    7    4  7 del matí Pl. Sant Magí
Bicicleta de muntanya 38    38   0  7 del matí Pl. Sant Magí
Quads -      -              -      7 del matí Pl. Sant Magí
A cavall -         -              -
Gent del barri / varis 63    62  1  7 del matí Pl. Sant Magí
Total d’inscripcions 183         165           18
Solament esmorzar 29   38  -9
 212 203  9

Resum de la XXVIII Marxa a la Brufaganya:
Dades de participació:

seu furgó, acompanyat aquest any per Nati 
Gutiérrez. Els guies han estat Xavier Juan 
Vives i Marc Llobet Cardona.

La caminada s’organitza com els 
altres anys. El Miquel Codina s’avança 
i senyalitza amb lots d’intermitència els 
punts dubtosos. Els Bombers les van 
recollint per a tornar-les a donar al  Miquel 
a cada punt d’agrupament, i així poder 
senyalitzar un nou tram fins al següent 

punt d’agrupament.

A les 6 del matí, davant la Capella de 
Sant Magí de Santa Coloma, l’Associació 
d’Amics de la Capelleta, ens esperaven 
amb la taula parada de coques, galetes, 
xocolata, llet, cafè... Tot un detall 
d’agermanament i col·laboració de la 
gent vinculada a l’entorn del sant de la 
Brufaganya. Cal valorar l’esforç que fan 
els colomins, que en plena Festa Major 

Agrupament a la capella de Sant Magí. Fotografia  Maria Teresa Sendra.
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matinen per estar amb nosaltres... 

En aquest punt s’afegeixen a la 
caminada, els participants que venen amb 
autocar des de Cervera, inscrits com els 
altres anys a la plaça del Portalet. 

Aquest any hem pogut passar per la 
drecera que surt de la Capelleta i va fins a 
la corba de Coll blanc, però tot i això ens 
cal caminar un parell de quilòmetres per 
carretera. Per tal de ser-hi ben visibles, 
hem repartit armilles reflectants entre els 
caminants.

Per donar suport als ciclistes de 
carretera hem comptat amb el vehicle amb 
remolc de la pròpia Penya Ciclista conduït 
per Ramon Fàbregas.

Els ciclistes de muntanya, han comptat 
amb el suport del furgó de Josep Castellà, 

conduït per Josep M. Eroles. 

Jaume Carcasona acompanyat per 
Josep M. Ortega, han donat suport als que 
han fet el camí corrent. 

Tots aquest vehicles de suport, 
duen menjar, aigua, una farmaciola, 
facilitada per Creu Roja la Segarra i eines 
específiques per bicicleta. 

Com els altres anys, als dos autocars 
de Cots Alsina conduits per Miquel 
Teruel i Rosendo Batalla, hi portem 
tot el necessari per a l’esmorzar. El pa 
de la Fleca Vilardosa, fuets, formatge, 
tomàquets i els estoigs de pernil, ja 
tallat, que un any més hem trobat pagats! 
Moltíssimes gràcies!

Al cotxe i remolc portem la resta de 
material per preparar els esmorzars amb 
la resta de voluntaris. Es fa servir de taula 

Omplint les garrafes de futur. Fotografia Victòria Fusté.
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la base de les arcades de la Capella de 
les Fonts. 

Un any més ens acompanya la família 
Villegas-Puyal de Monzon, fa molts anys 
van conèixer la Festa per la ràdio i des 
de llavors hi mantenim una entranyable 
amistat.

A quarts de nou del matí, amb la 
reconfortant visió de veure els dos 
autocars encarats per la tornada, arriben 
els participants. Fa estona que tenen 
l’esmorzar a punt i diferents begudes al 
furgó de Carbòniques Prat. 

Des de fa un parell d’anys, el nou 
rector del Santuari, Mn. Joan Magí, és 
també rector d’altres Parròquies i en 
una d’elles, el dia 15 d’agost celebren la 
Festivitat de l’Assumpció de la Mare de 
Déu, i com és normal cal que hi presideixi 
les celebracions. Per aquest motiu ens 
demana, i acceptem de bon grat, de 
celebrar la missa a 2/4 de 10. Magí Torres, 
un any més, fa la tradicional entrega del 
càntir. En acabar ens dóna el certificat de 
la recollida de l’Aigua.

Després d’esmorzar se sorteja el 
pernil. Amb el número 90, Imma Miranda 
Traus, n’ha estat l’afortunada guanyadora. 
Enhorabona!

La Penya Blaugrana de Cervera ens 
va obsequiar amb dues entrades per anar 
al Camp de Barça a fi de sortejar-les entre 
els participats de la Marxa. Josep Gené 
Capdevila amb el número 120 ha estat 
l’afortunat guanyador. Quedi constància 
del nostre agraïment a la Penya Blaugrana. 

Tot seguit surten els autocars de 
tornada cap a Cervera. 

El remolc de la Penya Ciclista, el furgó 
de les begudes, els autocars i el furgó de 
Transports Pedrós Vila conduït per Pere 
Valverde Serrano, han portat els feixos de 
boix, les garrafes d’aigua i les bicicletes, 

Com cada any, cal agrair la solidaritat, 
la col·laboració i la bona predisposició 
de tothom. 

A primera hora de la tarda del mateix 
dia 15, al magatzem de Josep M. Mora, 
el Domènec Benet i el Francesc Seroles, 
acompanyats de tota la quitxalla del barri, 
guarneixen els argadells amb boix. Xavier 
Lleonart, Jaume Farré, Ramon Gené 
s’encarreguen de guarnir els carrers amb 
serrells de paper o plàstic.

Presentació del Quaderns barri de 
Sant Magí, Núm. 29, del llibre Els Exvots 
pintats de la Segarra i Inauguració de 
l’exposició amb el mateix títol del llibre: 
Els Exvots pintats de la Segarra. Max 
Turull ha fet una detallada presentació 
del Quadern. Antoni Gimeno, autor del 
llibre, ha explicat tots els detalls del 

Entrega del certificat.



173

Presentació del Quadren. Inauguració de l'exposició. 
Fotografia Victòria Fusté.

llibre, recerca, estudi, etc. El Paer en 
Cap que també és Regidor de Cultura ha 
fet un elogi a la festa i ha explicat algun 
detall familiar relacionat amb els exvots 
exposats. L’Antoni Gimeno ha fet una 
visita guiada de l’exposició explicant 
particularitats gairebé de cada quadre.   

Per preparar aquesta activitat hem 
comptat amb la col·laboració del Museu 
Comarcal de Cervera, de Cervera Capital 
de la Cultura Catalana 2019 que hi ha posat 
el servei de vigilància, així com també del 
Grup de Voluntaris de Cultura Popular del 
malaguanyat CMC (Centre Municipal de 
Cultura): Ramon M. Razquin,  Ramon 
Armengol, M. Àngels Montané, Dolors 
Allué, Carme Bonet, Carme Font, Rosa 

M. Villarroya, Mingo Benet, Josep Mas, 
Lluís Bellàs, Anton Pedrós, Ramon Gené.

Ha  es ta t  mol t  v i s i t ada ,  hem 
comptabilitzat 230 persones, tot un èxit! 
L’exposició va estar oberta les tardes dels 
dies 15, 16, 17, 18 i 19 i també els matins 
dels dies 18 i 19, total 5 dies.

Dia 18 -Vigília-

A primera hora del matí posem la vela 
a la placeta, i després d’esmorzar muntem 
la botiga de records al local de la casa de 
la Teresa Pont. També s’acaben de guarnir 
amb serrells de paper i/o plàstic els carrers 
del barri.

Les dones del barri, igual que els altres 
anys, han preparat els ramets d’espígol i 
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han completat la neteja de la capella que 
ja van iniciar el dies abans.

Els animals els hem tornat a llogar al 
Pau Vaqués de Cal So de Pavia (el cavall 
“Ron”, el poni “Pinxo” i la somera “Perla” 
o “Mistela”) i la resta al Club Escola 
Hípica Tàrrega, S.L. (Total: 1 cavall, 
5 ponis i 6 ruquets). Un any més han 
passat la nit al magatzem de casa meva 
(Cal Tribo).

Per guarnir els animals ha anat 
perfecte. A casa meva i al magatzem del 
Mingo hi teníem les albardes, bridons, 
cordes, etc. Al magatzem de Josep M. 
Mora hi teníem els argadells guarnits, i la 
plaça de cal Racó el lloc d’espera.

El Centre Excursionista de la Segarra 
ens ha donat una corda d’escalada que ells 

ja no poden utilitzar per si ens serveix per 
lligar les càrregues. Ha anat molt bé, no 
hem tingut de refer cap càrrega, aquest 
tipus de corda manté la lligada. Moltes 
gràcies Centre!

Al migdia hem anat al campanar per 
fer el Toc de Festa.

Entrada de l’Aigua

A les 6 de la tarda hem començat a 
guarnir les cavalleries. 

A les 8 del vespre, s’inicia l’Entrada 
de l’Aigua. 

Encapçala la comitiva el futur de la 
festa, un grup de nens i nenes amb el 
vestit català de gala: els germans Mercè 
i Eudald Seroles Salsench i les bessones 
Júlia i Carla Botet Mas. Segueix Jordi 

Càrregues guarnides. Fotografia Sílvia Benet.
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Casado Samitier interpretant la figura de 
Sant Magí (ho fa des de l’any 1993). A 
continuació, els Regidors del Consistori 
Municipal que bonament han volgut 
participar de la Festa: Ramon Augé i 
Gené, Raimond Fusté i Boix, Roser 
Segura i Ribalta i M. Assumpció Creus i 
Cortadellas. L’acompanyament musical 
ha anat a càrrec del “Grup de vent del 
Conservatori de Música de Cervera”, 
integrat per: Queralt Solé Torres, Bàrbara 
Torres Alcaide, Marcel Serrano Begué, 
Albert Piñol Boncompte, Joan Pujol Solé, 
Enric Segura Guevara, Jordi Franquesa 
Franquesa, Max Puig Tolosa, Clàudia 
Castro Martínez, Ariadna Torné Serra, 
Mauri Royes Roca, Lluís Biszewski Vila, 
Martina Clota Vilaró, Joan Franquesa 
Franquesa, Sara Pomés Berges, Júlia 
Caro Alba, Albert Puiggròs Valentines, 
Cristina Creus Graells, Cristina Rius 

Manau, Ferran Segues Burgues, Clàudia 
Miret Esque, Lidia Biszewski Vila, Xènia 
Pitarque Camats, Marc Celeiro Escribà, 
Ian Elies Vendrell, Guim Prats Raich, 
Adria Gual Serra, Pol Lacueva Lluelles, 
David Gallego Camps, Marc Pallès 
Balcells, Martí Brils Creus, Aleix Fígols 
Pareta, Ricard Camps Farré, Miquel 
Camps Farré i Marc Torres Alcaide, 

La comitiva de Portants l’encapçala 
la càrrega de Xavier Martí Pifarré, actual 
Portant número u, la resta sense seguir 
cap ordre d’antiguitat són: Ramon Torres 
Font, Salvador Torres Font, Marta Aldomà 
Boquet, Albert Cisteró Boldú, M. Teresa 
Pont Pedrós, Bernardo Simon Benet, 
Lluís Simón Benet, Domènec Benet Roig, 
Antonio Cisteró Jaume, Jaume Farré Valés 
i Francesc Seroles Xaus. M’han ajudat a 
controlar la comitiva, els germans Gené 
Capdevila i Pau Vaqués Mora. Tots els 

El futur de la festa. Fotografia Gómez Grau.
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Portants vestien camisa blanca i pantalons 
negres. 

Un any més els Portants han estat 
obsequiats per part de l‘Associació amb: 
una mida del Sant per posar al bridó, una 
botella del cava amb etiqueta de la Festa, 
una capsa de galetes i un número pel 
sorteig d’un pernil. A la llista hi cal afegir 
el tiquet per l’esmorzar de la Brufaganya.

L’Entrada és en diumenge i coincideix 
amb la ballada de sardanes a la Plaça 
Universitat, plena de gom a gom. No 
teníem el servei de recollida i hi va quedar 
algun present... Ja se sap els animals alcen 
la cua quan els hi convé.

 Un any més es confirma que l’Entrada 
de l’Aigua és el moment més esperat de 
la Festa! Que per molt anys ho sapiguem 
mantenir! 

Sopar a la fresca del barri de Sant 
Magí

Amb l’organització de Teresa Pont, 

Tot apunt pel sopar. Fotografia Sílvia Benet.

Sílvia Benet i Xavier Martí i a partir 
d’aquests propòsits enviats per carta i per 
WhatsApp:

Es fa el mateix dia 18 a la plaça de Cal 
Racó; al balcó de Sant Domènec (en cas 
de pluja, es podien muntar taules a dins 
de l’antiga església).

El menú consisteix en pa amb 
tomàquet i llonganissa cuita (des del 
Club Bitlles Cervera) acompanyat de vi, 
aigua i postres. Tot per un preu de 8 € 
per persona.

El sopar és per la gent del barri però 
obert a tothom que s’hi vulgui apuntar. 

Els tiquets es treien a la botiga “LA 
MODERNA”, carrer Major núm. 83. 
Les taules no estan numerades.Durant el 
sopar es va sortejar un lot de productes 
de “LA MODERNA”.Es tracta de fer un 
sopar de germanor, gaudint de la bona 
companyia de veïns i amics.

Tot un èxit, 250 inscripcions.
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El sorteig del lot de productes de “La 
Moderna”, correspon al núm. 11, el té la 
família Raich Brufau. 

El sorteig del pernil entre els Portants 
correspon també al núm. 11, el té M. 
Teresa Pont Pedrós.     

Dia 19 -Sant Magí-

A les 7 del matí missa a la capella del 
barri. Després de la missa, esmorzar de 
coca amb xocolata i barreja.

A 2/4 de 9 s’ha començat  e l 
Repartiment de l’Aigua. L’ordre dels 
Portants és el mateix que el de l’Entrada 
de l’Aigua, però sense les autoritats i amb 
l’acompanyament musical de la Banda 
Musical Alegria. El Joan Sellàs Boquet 

menarà la càrrega de la seva cosina 
Marta Aldomà Boquet qui, per motius 
laborals, no pot participar al Repartiment 
de l’Aigua.

El Mingo Benet segueix la comitiva 
amb el seu cotxe amb garrafes d’aigua, 
per tal d’abastar els repartidors. 

Com els altres anys, la imatge dels 
cerverins amb un vas a la mà i a peu de 
porta es repeteix en tots els indrets de 
Cervera. És molt gratificant veure com 
aquesta estimació per la festa de Sant 
Magí es transmet amb il·lusió de pares 
a fills.

Al carrer Pou Nou, un any més, la 
família Sala ens espera amb galetes 
“Maginet” i moscatell, tot un detall que 

Laia Raich amb Queralt Farré.
Fotografia Victòria Fusté.

M. Teresa Pont amb Martina Pedrós.
Fotografia Victòria Fusté.
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Banda Musical Alegria. Fotografia Gómez Grau.

agraïm moltíssim. 

Una dotació de la Policia Municipal 
ens ha acompanyat durant tot el recorregut. 
Un equip de neteja de la Paeria, s’ha 
encarregar de deixar-ho tot net.

Davant la negativa de l’Agrupament 
Escolta i Guia Coll de les Savines 
d’encarregar-se dels cóssos, ho vam 
demanar al Consell Esportiu de la Segarra. 
Ha funcionat prou bé. En acabar, tothom 
va poder berenar coca amb xocolata.

 A les 8 del vespre s’ha celebrat la 
segona concorreguda Missa, concelebrada 
per Mn., Mn. Xavier Romero, Mn. 
Gaspar Comellas, Mn. Eduard Ribera 
i Mn Jaume Vilardell. La celebració ha 
estat acompanyada per la Coral Marinada 
dirigida per Mn. Jaume Vilardell. Un 

grup de joves: Maria Pont, Bàrbara 
Torres, Anna i Savina Encuentra, Clara 
Pedrós i Biel Pujol, van cantar l’Al·leluia 
de Leonard Cohen i El cor de Daniel 
Beaume. 

A les 11 de la nit ball a la placeta. 
Aquest any amb també un grup de folk, 
La Cobleta de la Copeta. Aquest canvi 
crec que ha estat encertat: molta més gent 
a placeta, asseguts escoltant el recital, 
marcant el compàs amb els peus, però 
va costar molt d’encetar el ball, la gent 
preferia escoltar... 

Defuncions.-

Durant l’any 2019 ens han deixat 
tot un seguit de persones vinculades al 
barri. Siguin aquestes línies per expressar 
el nostre condol per tots els difunts 
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Cóssos. Fotografia Victòria Fusté.

vinculats d’alguna manera amb Sant 
Magí, reconeixent i agraint la dedicació 
per Sant Magí, per la Festa i pel Barri. Un 
any més recordo que aquest Quadern és 
obert a tothom per publicar un escrit en 
record a familiars i amics relacionats amb 
la Festa de Sant Magí. 

Nits musicals.-

Al Santuari de la Brufaganya es 
van celebrar les Nits Musical de la 
Brufaganya, 8è. festival d’estiu. 

El 8 de juny hi va actuar Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, 
La Caravaggia, el cerverí Xavier Puig, 
director. Ensalades i madrigals del 
Renaixement català.

El 13 de juliol hi va actuar Cor Jove de 
l’Orfeó Català & Ars Musicae, Orquestra 
Barroca. Esteve Nabona, director. Henry 
Purcell: Dido&Eneas, Z.626 (Òpera 
versió concert).

L’10 d’agost hi va actuar Gili-
Romaní Hot Jazz Cats. Blues, espirituals 
i estàndards dels anys 20, 30 i 40 de Nova 
Orleans, Chicago i Nova York.

 El 7 de setembre hi va actuar la 
Hirundo Maris. Arianna Savall & Peter 
Udland Johansen. La Rosa dels Vents.

Fora de programa, el 21 d’agost, hi 
va actuar La Cobla Reus Jove, oferint un 
variat repertori, fragment d’òpera, jazz, 
blues, nova cançó... i sardanes.
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Tots els concerts de gran qualitat i 
d’altíssim nivell. 

Varis.-

El Tríduum dedicat a Sant Magí dels 
dies 16, 17 i 18, a les 8 del vespre, amb 
celebració de la missa, a la capella del 
barri. 

La Toia ha consistit en escollir un 
obsequi dels tres que entren al sorteig: 
un rentavaixelles, un Televisor de 40” i 
un congelador, amb opció de canvi per un 
altre electrodomèstic. El número premiat 
és el que coincideix amb les tres últimes 
xifres del sorteig de l’ONCE del dia 20 
d’agost. Els obsequis són de Graells 
Bergadà Ferreteria – Electrodomèstics. 
Amb el seu patrocini hem venut els 

números a 5 € de donatiu per butlleta. 
El número premiat ha estat el 616, Pere 
Colomés Bercial, ha estat l’afortunat 
guanyador i va escollir el televisor, 
enhorabona! El número es va vendre a 
la mateixa Ferreteria per la Carme Riart.

A la Cova, el Magí Torres ha mantingut 
en funcionament els mecanismes que 
permeten que una figura de Sant Magí 
doni tres cops amb el gaiato i que s’activi 
un raig d’aigua a cada cop. Com els altres 
anys és un espai molt visitat.

Hem facilitat diferent material de la 
Capella per a les representacions de la 
Passió Medieval (campana, canelobres, 
bancs, faristols, etc.).

Coral Marinada. Fotografia Victòria Fusté.
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Entrega de la "Toia". Fotografia Gómez Grau.

La Cova de Magí Torres. Fotografia Victòria Fusté.
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Hem col·laborat amb l’Associació 
Seny Major, participant en els diferents 
seguicis de festa (Corpus, Festa Major 
i Festa Major Petita), amb el Grup de 
Voluntaris de Cultura Popular amb la 
confecció de les catifes de Corpus i amb 
l’Associació Cultural el Campanar de 
Cervera en les activitats que organitza.

El dissabte 6 d’abril, Exposició 
d’objectes de Devoció Popular al Santuari 
de Sant Magí, a partir de 2/4 d’11 del matí, 
diversos membres de la Societat Catalana 
de Genealogia, van fer una visita guiada 
al santuari i al recinte de les Fonts de 
Sant Magí. També van poder veure una 
exposició de material molt divers: goigs, 
postals, publicacions, novenaris, etc. 

El diumenge 28 d’abril es va celebrar 
la festa a l’ermita de Sant Magí a Guardiola 
(la Noguera). En acabar la missa, hi ha 
coca amb xocolata i beguda per a tothom. 
Es venen tires de 10 números pel sorteig 

de diferents toies. Com els altres anys 
l’entorn està molt cuidat. Enhorabona 
veïns!

El diumenge dia 19 de maig, es 
va celebrar el 19è. Aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del Clot 
de Sant Magí. La Nati Gutiérrez, va 
dissenyar el cartell. Sobre una fotografia 
de la imatge de la capelleta es detallen 
les activitats: (caminada, esmorzar i 
tirada de bitlles), al peu hi ha els logos 
de les entitats col·laboradores: Paeria de 
Cervera, Parròquia de Cervera, Centre 
Excursionista de la Segarra, Grups de 
Bitlles i Veïns de la contrada. Un any 
més, a l’obrir el paquet de la llonganissa 
de la Xarcuteria Vilà, hi trobem el detall 
d’un paquet complementari. El pa era del 
Forn Salvador. El premi de la tirada de 
bitlles era un pernil, i l’han disputat els 
següents equips: Club de Bitlles Cervera, 
Club de Bitlles Tordera i Club de Bitlles 
de Malgrat. El guanyador va ser l’equip 

Club de Bitlles Cervera. Fotografia Victòria Fusté.
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del Club de Bitlles Cervera. S’hi han 
inscrit 95 participants, sortejant un pernil 
entre tots ells, en va resultar guanyadora, 
amb el número 8, Roser Huguet. Han 
utilitzat el servei d’autocar 27 persones. 
El manteniment d’aquest espai l’ha fet la 
Fundació Xavier Paules per encàrrec de 
la Paeria. 

El diumenge 23 de juny vam participar 
en la confecció de les catifes per la festivitat 
del Corpus Christi. La Nati Gutiérrez va 
fer una catifa amb la imatge del cartell. 
També vam participar a la Processó de 
Corpus: M. Teresa Pont i Nati Gutiérrez, 
portaven la imatge de sant Magí, Joan 
Ramon Botet portava la bandera. Duien la 
camisa blanca que identifica als Portants. 

El 9 de juny, es va celebrar el XXXI 
Aplec de les Roses al Santuari de la 
Brufaganya. L’organitzen els Maginets 
tarragonins. 

Processó de Corpus. Fotografia Ramon Gené.

Amb l’aigua recollida el dia d’aquest 
aplec, un any més, hem encarregat una 
anàlisi bacteriològica de l’aigua que ha 
donat el millor resultat possible. 

El dimecres 12 de juny, dintre dels 
actes de la Fira del Pa, es va fer la 
caminada popular conjuntament amb 
el Centre Excursionista de la Segarra 
Camins de cereal, aquest any aquests 
Camins, els han dut a visitar la Capelleta 
del Clot de Sant Magí. La Paeria tenia 
preparats pels participants unes coques 
de recapte i aigua. Vaig explicar-los-hi 
una pinzellada de la història d’aquesta 
Capelleta.

El dissabte 29 de juny es va celebrar el 
XIII Aniversari de la reconstrucció de la 
Capelleta de Sant Magí a Santa Coloma 
de Queralt. 

El dilluns 15 de juliol, organitzat 
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Imatge de Sant Magí de la capella de Santa Coloma.

per l’Associació Cultural el Campanar 
de Cervera, es va fer, una visita al 
barri en concret al Convent de Sant 
Domènec. Aquesta activitat va explicar-
la detalladament la Carme Bonet de la 
pròpia Associació a l’article Visitem el 
barri, publicat al Quaderns Barri de Sant 
Magí, Núm. 29, pp 107-109, 2019. 

El dimecres dia 14 d’agost hem 
col·locat la campana. Ha calgut fer-hi un 
capsal nou. Resum de l’actuació: 

El 20 de juny la portem al taller de 
Xavier Guàrdia. 

El Tronc de roure l’hem anat a buscar 
a casa del Pau Vaqués de Pavia. 

Ramon Pedrós farà la feina de fuster 
i Xavier Guàrdia la de ferrer.

18/07/19, Ramon Pedrós i Pere 
Guàrdia, amb el camió amb cistella de 
la Ferreteria Cervera, pugen al campanar 
per comprovar on i com s’aguantava la 
campana.

Josep M. Mora ofereix sirga.

31/07/2019, portar a gravar una placa 
de metall a Joieria Gisel. Amb el següent 
text: 

Campana facilitada l’any 1940 
pel Sr. Fernando Razquin i Fabregat, 
Delegat Local del Servicio Nacional de 
Recuperación de Regiones Devastadas.

Reparació del capçal el Juliol de 
2019, al taller Mecànica Guàrdia, per en 
Ramon Pedrós i Puig, fuster i per en Pere 
Guàrdia i Gabarrós, ferrer, amb fusta de 
roure d’en Pau Vaqués i Mora. Cervera, 
19 d’agost de 2019. Associació Amics de 
Sant Magí.

El Jaume Fort va fer l’any 2018 un 
dibuix d’una càrrega, que hem reproduït 
amb rajoles i samarretes que veníem a la 
botiga de records.

A Guissona han celebrat la festa el 
divendres dia 23 d’agost. 

Des de l’any 2003, any en que la 
Confraria de Sant Magí Màrtir de 
Barcelona en va prendre l’acord, se 
celebra la festa de Sant Magí el diumenge 
més proper al 19 d’agost. Aquest any ho 
van celebrar el diumenge dia 25, amb una 
missa a les 12 del matí a la Basílica de 
Santa Maria del Mar de Barcelona.

El tercer diumenge de setembre, dia 
15, es va celebrar l’Aplec de Sant Magí, 
organitzat per la Confraria de Sant Magí 
màrtir de Barcelona i per l’Associació 
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Col·locació de la campana. Fotografia M. Teresa Pont.

Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el 
seu entorn. El nen Joel Magí Jordi, fill de 
la Judit i de l’Albert i apadrinat pel Jordi i 
la Paquita, ha estat batejat al Santuari de la 
Brufaganya el dia de l’Aplec. La Confraria 
de Barcelona a fet l’acostumat donatiu de 

dues lliures de xocolata. Al sortir de la 
missa hi va haver una ballada de sardanes. 
També es va ballar el recuperat Ball pla de 
Sant Magí. L’Associació va organitzar un 
dinar popular al voltant de la Capella de 
les Fonts que consistia en una amanida i 

Un bateig al Santuari. Fotografia Josep Mas.
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un bon plat de paella.

El Moto Club de Tarragona, acostuma 
a fer el donatiu d’un pessebre inspirat amb 
els elements de les motos, Aquest any 
Salvador Xatruch, ha volgut representar 
els Reis Mags amb els tres campions 
mundials de motociclisme: Marc 
Màrquez, Àlex Màrquez i Lorenzo Dalla 
Porta, en una bugia amb el color i número 
identificatiu de cada campió.

Manuel Gutiérrez “Serafin” ha fet un 
faristol de fusta de noguera pel Santuari 
de la Brufaganya.

L’Estudi Fotogràfic Gómez Grau és 
qui s’ha encarregat de fer el reportatge 
fotogràfic de la festa.

Hem tingut a la venda els vídeos filmats 

per Jordi Badia i CD’s de l’Orquestra 
Andreví.

Hem fet 1.500 participacions pel 
sorteig de la loteria de Nadal del número 
16685. Aquest any tampoc hem tingut 
sort.

S’han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n’han convocat 
durant l’any 2019: Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Institut d’Estudis Ilerdencs i Paeria de 
Cervera. 

F i n a l m e n t ,  v o l e m  a g r a i r  l a 
col·laboració de tot l’Ajuntament, tant del 
Consistori com del personal administratiu, 
policial i de serveis. Com cada any ens 
han ajudat en tot el que està al seu abast. 

En aquest capítol d’agraïment sempre 
hi ha el neguit d’oblidar-se d’algú. Si 
és el cas, no és pas amb intenció, per 
això, un any més, volem que consti el 
reconeixement agraït per tothom que té el 
sentiment per a la Festa! Moltes gràcies! 

Efemèrides 2020

Nits musicals de la Brufaganya 2020. 
S'ha programat el 9è Festival d'estiu, amb 
la següent programació:

El Cor Vivaldi. Petits Cantors de 
Catalunya", l'Orquestra Terrassa 48", " 
Andrea Motis Trio" i el Quartets Teixidor 
i Altamira conjuntament.

Havien d'actuar els dissabtes 13 
de juny, 11 de juliol, 8 d'agost i 12 de 
setembre. Però a causa de la pàndèmia 
del Covid-19, s'han hagut de suspendre.

Necessitats:

Un pessebre de campions. Fotografia Josep Mas.
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- Modificar el marxapeu de l'entrada 
de la Capella, quan plou i entra aigua.

- Controlar les esquerdes de les parets 
laterals.
Projectes...

- Seria bo que el Bisbat fes una cessió 
d'ús de la Capella a la Paeria.

- Aconseguir que la festa sigui 
declarada Festa d'Interés Nacional i a la 
vegada poder signar un conveni amb la 
Paeria que faciliti els tràmits dels ajuts.

... i també els de sempre:
- Reconstrucció del campanar i 

arranjament de la teulada.
- Edició del nou llibre de fotografia 

d'autor.
- Edició d'un CD de la diferent música 

que hi ha de Sant Magí.
- Cercar aigua a la capelleta del Clot 

de Sant Magí.
- Etc...

Camins de cereal. 
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Portants. Fotografia Gómez Grau.

Repartidors. Fotografia Gómez Grau.


