111 ANIVERSARI DE LA RECONSTRUCCIÓ DE LA
CAPELLETA DE SANT MAGÍ
Josep M. Lloveres

Data: 1 de juny de 2003
Recorregut: 1Okm
Assistents: 88 a caminar, 150 a l'esmorzar.
Climatologia: Sol i calor
Aquesta és una activitat que s' organitza conjuntament amb els Amics
de Sant Magí. Com que 1' any passat, alguns deis caminadors van trobar
la ruta massa curta, enguany vam decidir allargar una mica el recorregut
tot passant pel camí que porta a la depuradora vella i cap a 1' alzina de la
carretera del Canós.
Sortim a les 8:30 de la pla~a de Sant Magí, després de recordar les
indicacions pertinents sobre prudencia i sobre les característiques de
l'itinerari. Aquesta és una sortida on no es fa pagar cap mena de tiquet,
pero com que es repartira esmorzar entre els assistents, els de
1' organització conviden als caminadors a dipositar la voluntat a la
guardiola de Sant Magí i afer-se socis del CES.
Fets tots els preambuls, fem la foto i comencem a caminar. Passem
els trams de via urbana i ja a la zona del polígon industrial, la cua va
for~a allargassada. Davant hi passa el Serafín («para los amigos») que
durant molts anys ha estat representant a Sant Magí. Sembla que la gana
l'empaita.
Després de passar la depuradora vella, i abans de travessar el túnel de
l'autovia, parem i fem una reagrupació. Ara ens espera una pujada fins
arribar al creuament amb la carretera del Canós. Alguns arriben
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Foto: Sílvia Benet.

esbufegant i ben cansats fins al peu de l'alzina. Pero l'esfor~ es veu
recompensat, jaque els de l'organització ens tenen a punt unes aigües
per apaivagar la set.
Una vegada recuperats es decideix fer una variació sobre l'itinerari
previst: en lloc d'arribar a la Cardosa, anirem pel camí del Camp
d' Aviació i di recte a la Capelleta. És tard i se' ns refredaria 1' es morzar.
Una vegada arribats a la Capelleta, tothom es procura l'esmorzar
(entrepa de botifarra cuita a la brasa) i busca una ombra per reposar. De
postres un cafe, o un «carajillo» pels més valents.
Per part de 1' Associació dels amics de Sant Magí hi havia, entre altres,
el Josep Mas i el Miquel Codina que ens varen donar aigua i tall. Amb
l'esmorzar també hi havia el Ramon Pla~a i la seva dona la Nuri, el
Boquet, la Victoria Fusté i altres joves que també col·laboren amb la
festa. Hi ha quatre grups de tiradors de bitlles que amenitzen la festa.
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Foto: Sílvia Benet.

Per part del CES, el Goenaga fa les fotos, el Pepe Hidalgo és el guia
de columna, i el comentarista Josep Ma. Lloveres. El Leandre Badia,
amb una doble funció, ens prepara el millor cafe i queda nomenat «cafetero mayor del reino».
Per acabar, recordar-vos un poema que fa pocs dies vaig llegir del
cerverí Ramon Turull, i que diu així:
"Un altre jorn s 'encendra
a la vora del camí,
que l 'any que ve ens portara
altre cop a la capelleta de Sant Magí"
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LA FESTA DE SANT MAGÍ A CERVERA
1er Concurs de Fotografia de la Festa de Sant Magí a Cervera

BASES DEL CONCURS
1.- L' Associació Amics de Sant Magí convoca el Concurs de Fotografia: La Festa de

Sant Magí a Cervera.
2.- Les obres han de ser originals i inedites. Un mateix autor pot presentar un maxim
de tres obres, pero es qualificaran individualment i no en el seu conjunt. No es
podran considerar obres ja premiades en altres concursos.
3.- El format de les fotografies haura de ser de 20 x 30 cm.
4.- El tema de les fotografies ha de ser una imatge relacionada amb la Festa de Sant
Magí a Cervera.
5.- Les obres han de ser trameses al Centre Municipal de Cultura (c. Major, 115, 2n
-25200 Cervera-). S'admetran originals fins al dia 10 de setembre de 2003 a les
14.00 h.
6.- Les obres hauran de portar un títol i anar signades amb pseudonim, i en una plica
tancada, on a la part de fora figurara el pseudonim i títol de l'obra; l'autor/a fara
constar el seu nom, cognom, adre9a, telefon i títol de 1' obra.
7.- Les obres presentades s'exposaran, en una mostra inclosa en la programació de
les activitats de la setmana de la Isagoge de la Festa Major de Cervera.
8.- Els premis, records exclusius dissenyats pel certamen, seran lliurats en el decurs
de la inauguració de 1' exposició.
9.- Les obres no premiades podran recuperar-se al propi C.M.C., en un termini de 60
di es, comptats a partir de la data de 1' atorgament dels premis de les obres
guanyadores d' aquesta edició.
10.- El fotograf oficial de la festa és el que presideix el jurat.
11.- Els autors autoritzen 1' Associació Amics de Sant Magí a guardar en els seus
arxius una copia de totes les obres presentarles i a poder-les exposar i editar si és
el cas, fent constar el nom de l'autor.
12.- Les obres premiades passaran a serpropietatde 1' AssociacióAmics de Sant Magí,
que es reserva el dret de publicar-les, amb el compromís de fer constar el nom de
l'autor.
13.- Els participants al concurs accepten aquestes bases i la decisió deljurat.
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