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PROGRAMI 
Dissabte, dia 15 

ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGU/S. 

• a peu a Sant Magí de la Brufaganya: a les 12 de la nit del 
divendres, concentració al Casal de Cervera per sortir a 2/4 d'1 de la 
nit (ja sent dissabte) i arribada a l'hora d'esmorzar del dissabte dia 
15. La tornada es tara en autocar. Hom pot afegir-se a la caminada 
a l'alc;ada de Santa Coloma de Queralt. Per més intormació i per 
apuntar-vos-hi, truqueu als teléfons del Centre Excursionista de la 
Segarra: 53 25 94 i 53 06 59. 

• a cavall a Sant Magf de la Brufanya: a les 5 de la matinada 
sortida de Cervera. Per més intormació adreceu-vos a Josep Fonoll 
Felip, telf. 53 24 47 6 53 00 27. 

Amb la travessa, d~una trentena de quilometres, es retrobaran els 
antics camins utilitzats per carros i bésties de carrega a bast que co
municaven Cervera i la Brufaganya. 

• amb bicicleta a Sant Magf de la Brufaganya: a les 7 del matl 
concentració als semators, davant bar Mercadet i arribada prevista a 
Sant Magí entre les 9 i les 1 O del matí. Per més informació i per 
apuntar-vos-hi, truqueu al teléfon de la Penya Ciclista ( 53 05 68 de 
8 a 1 (} del vespre). 

A les 7 del matí sortida des de la placeta de Sant Magí de Cervera 
per anar a la Brufaganya per a recollir el boix, l'espfgol i l'aigua 
de la testa. 

A les 1 O del matí esmorzar a Sant Magí de la Brufaganya, gratu"it 
per a tots els que hi han anat a peu, en bicicleta, a· cavall i a recollir 
el boix, l'espígol i l'aigua i a un preu modic per a tothom que s'hi 
vulgui afegir. 

A les 12 del migdia missa al Santuari de Sant Magí de la Bruta~ 
ganya. 
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~ D'ACTES 
Diumenge, dia 16 

A les 7 de la tarda a la placeta de Sant Magí s'ensenyara a tata la 
mainaqa del barri i de Cervera a guarnir les carregues deis ani
mals. 

Dimarts, dia 18 
A les 7 de la tarda arribada de l'aigua a la placeta de l'estació i 
distribució des del centre de Cervera fins el barri de Sant Magí. La 
desfilada de cavalleries anira acompanyada de la banda de música 
i !'anacoreta. Abans de comenctar la distribució es fallara el concurs 
de guarniment de la carrega. 

A les 8 del vespre a la capella de Sant Magí celebració del Sant 
Rosari i cant deis goig. 

A les 9 del vespre arribada de l'aigua a la placeta del barri i repic 
general de campanas. · 

Dimecres, dia 19 

A les 7 del matí Missa a la capella del barri. 

A les 8 del matí, en sortir de missa, coca i xocolata amb mistela 
per a tothom. 

A 2/4 de 9 sortida de les cavalleries i repartiment l'algua de la 
Brufaganya per Cervera acompanyats de la banda de música i !'a
nacoreta. 

A les 5 de la tarda cossos per la mainada a la placeta del barri: 
trancar l'olla, cursa de sacs, aigua al cossi, el meló, etc. 

A les 8 de la tarda missa a l'església del Sant. 

A les 11 de la nit gran ball de revetlla a la placeta de Sant Magí. 
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