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Organitza Col·laboren

Tot i això, us anunciem que: 

• S’editarà el Quaderns Barri de Sant Magí, 
núm. 31. Si la situació de la pandèmia ho 
permet es presentarà juntament amb el 
Quaderns de l’any passat. 

• En diferents entrades dels carrers del 
barri hi haurà una mostra dels elements 
necessaris per la Festa (la visita es farà 
des del carrer, sense accés a les entrades)

• La façana de les cases on hi hagi 
“exposicions” tindrà un domàs 
identifi catiu 

• Es posarà la “vela” a la placeta

• No es guarniran els carrers amb el 
clàssic serrell de colors

• Els balcons del barri estaran “adornats” 
amb els faldons laterals de les càrregues

DIUMENGE 8
A les 12, Missa al Santuari de la 
Brufaganya, amb l’ofrena del tradicional 
càntir (aquest any el càntir de pouar)

DIUMENGE 15
Anirem, individualment, a buscar l’aigua, 
el boix i l’espígol. No hi haurà la tradicional 
trobada al voltant de la Capella de les Fonts.

Dies 16, 17 i 18
A les 8 de la tarda, Triduum dedicat a Sant 
Magí a l’església de Sant Agustí

DIMECRES 18
Al migdia, repic general de campanes. 
A 2/4 de 8 de la tarda, presentació dels 
Quaderns Barri de Sant Magí, núms. 30 i 
31, a l'església de Sant Domènec.

DIJOUS 19
A les 8 de la tarda, Missa a l’església 
parroquial de Santa Maria 

Capella de Sant Magí
La capella estarà oberta els dies 18 i 19 amb 
els següents horaris: 
• Dia 18: des de les 7 de la tarda fi ns a les 9 

del vespre
• Dia 19: des de les 11 del matí fi ns a la 1 del 

migdia, i des de les 7 de la tarda fi ns a les 
9 del vespre

L’accés estarà controlat i es vetllarà pel 
compliment de les mesures de seguretat

Aigua, espígol i records 
(samarretes, botelles, càntirs, etc.)
• Es podran adquirir a la parada que 

es muntarà, complint les mesures de 
seguretat, a la placeta de Sant Magí

• L’aigua estarà embotellada
• Les samarretes, també es podran 

adquirir des de la pàgina web: 
https://www.cerverapaeria.cat/
associacio-damics-de-sant-magi

En tots els actes que es participi, caldrà complir, sempre, les mesures donades per les autoritats sanitàries i civils competents: 
ús de mascareta, gel hidroalcohòlic, manteniment de la distància de seguretat, etc.

PROGRAMA D'ACTES DE LA FESTA DE SANT MAGÍ
A causa de la cinquena onada de la pandèmia del virus SARS-Co2 (COVID-19), hem de suspendre, de nou, algunes activitats 

habituals de la Festa, per tant (segurament) no hi haurà la Marxa a la Brufaganya dels dies 14/15 d’agost, ni l’entrada de 
l’aigua del dia 18, ni el repartiment del dia 19, així com tampoc els altres actes lúdics: exposicions, cóssos, ball, sopar… 

Ganes de tornar 
a fer el ruc!
--–-–  -–-
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