
- -------- -- CAPELLETA ---------- -

6e ANIVERSARI DE LA RECONSTRUCCIÓ DE LA 
CAPELLETA DEL CLOT DE SANT MAGÍ 

Josep M. Lloveras Canosa 

Mireu!!! "Allí hi ha la Cape lleta del Clot de Sant Magí. El día 21 de 
maig en celebren 1' aniversari." 

Aquesta és la indicació que ens fa un CristOfol Colom, que senyala 
amb el dit la Cape lleta, és la il·lustració del programa anunciador d' aquest 
any. Com en anys anteriors, el dibuix esta signat per "Gessanu"'. 

La sortida esta anunciada per les 8 del matí, des de la placeta de Sant 
Magí. Som uns 43 caminadors. 
Farem el mateix recorregut que 1' any 
passat. 

Els moments previs a la sortida 
M os sen Anton, que era un caminador 
més, ens va convidar a resar un 
Parenostre. 

En aquells dies i en aquella 
mateixa setmana, també el Ban;a va 
donar unes bones alegries als "culés" 
i també als que no ho fossin. 

En el transcurs de les observacions 
a seguir per a tenir una bona camina
da, se' n va parlar. 
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6C Aniversari de la reconstrucció de la 
Cape lleta del Clat de Sant Magí 

CL-n-rl'll, diu~nse 2 1 \k lfLIIÍJI de 2006 

Programa 

1 
d'atles 

'lrrJ dfr:ianal 
Caminada 

- sorllda a Itas 8 
del maU d•• de 
la Phtceta d• 
Sant Magl 

• E111morz•r a 
l'arrlbada a la 
tapellela de 
sant Magl 



El Bar~a la !liga ha guanyat, 
a París ha jugat la Champions 

i amb la copa ha tornat. 

Diuen que és més que un club 
aixo bé deu ser veritat, 

pero per aquesta gran afició 
no perdem la devoció. 

Si ens considerem "maginets" 
avui día 21 de maig de 2006 

hem d' atendre el nostre Patró. 

Comen~arem a caminar 
amb determinació, 

pe! mateix indret que l'any passat, 
celebrarem així el 6e aniversari 

de la reconstrucció, 
de la Capelleta del Clot de Sant Magí. 

Després de set quilometres de caminar 
i una vegada arribats allí, 

ens donaran un bon esmorzar 
que 1' acompanyarem 

amb bons traguets de vi. 

Camine m. Passem per 1' interior del pare Municipal Mas Duran, pugem 
amunt fins a trobar el pas de la via del tren, carrer Victoria, caminem fins 
a trobar el camí que, per darrere de Mobel Línea, ens fara baixar i pujar 
de nou per arribar al capdamunt del camí de la Franquesa. Allí ens 
reagrupem. Alguns parlen, tots prenem aigua, tots recuperem forces. 
Passats uns deu minuts, complim amb el compromís d' explicar un acudí t. .. 
Devia agradar perque tothom va riure ... Tot seguit comencem de nou a 
caminar i ja no parem més fins arribar al Clot de la Capelleta. 

No ho varem dubtar mai, l'esmorzar ja estava esperant-nos, amb els 

Reagrupament de la caminada. (Fotografia: J. Mas) 
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Equip guanyador de la tirada de bitlles. (Fotografia: Victoria Fusté) 

beures i les postres preparats: coca amb mistela. Cafe, tallat, licors, etc. 
Després d'una caminada tot es troba més bo. Ja estavenjugant a bitlles, 
es prepara ven els sortejos, jocs, etc ... 

Baixant per l'últim tram de camí, ja arribant, li vaig comentar al Mas: 
"Escolta, t'has fixat amb el Serafín, que racionalment ha caminat avui?" 
(El Serafín sempre camina de pressa, pass a al davant de tothom, s' avan9a 
de vegades massa metres endavant, sempre vol arribar el primer, 
sempre ... ). Em diu el Mas: "Que no ho saps? Va anar de vacances a 
Andalusia, al seu poble, allí es va voler fer el valent, en va fer alguna de 
les seves i es va fracturar unes costelles, i tant sí com no avui ha volgut 
venir a caminar. Encara esta convalescent, pero la gran devoció que té 
per Sant Magí, li ha donat una voluntat "d'aigua", per venir a caminar, 
aixo sí, a poc a poc i bona lletra, i pas a pas. Per aquest motiu em dius 
que avui ha caminat racionalment." 
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