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10è ANIVERSARI DE LA RECONSTRUCCIÓ
DE LA CAPELLETA DEL CLOT DE SANT MAGÍ

Josep M. Lloveras i Canosa

Hola de nou, amics caminadors, ad-
miradors, simpatitzants i devots de Sant 
Magí.

Sembla que era ahir que escrivia el co-
mentari de la novena caminada, pel llibret 
de Sant Magí, però no, ja ha passat un any.

Una vegada més, intentaré descriure 
i mostrar-vos, els bons moments viscuts 
aquest dia.

Dia: diumenge 23 de maig del 2010; 
hora: abans de les 8 del matí; lloc: placeta 
de Sant Magí; on: a Cervera.

Una vegada formalitzada l’última 
inscripció, vaig fer una mica d’introduc-
ció del perquè es feia aquesta caminada 
i trobada a la capelleta de Sant Magí. Fa 
dotze anys, era el 21 de maig del 1998, 
quan al lloc on estava situada la capelleta 
del Sant, anomenat fondalada del clot 
dels Aubins o de Sant Magí, hi havia de 
passar l’autovia. En aquesta data es va 
desmuntar la capelleta i també el Sant, 
esculpit en una placa de pedra. D’aquest 
fet se’n va fer una acta i el presents la 
van signar: el senyor Josep Cases i Riba, 
regidor de la Paeria en representació mu-
nicipal; els operaris municipals Antonio 

Carrera i Pacheco, Ramon Reyes i Boix, 
(brigada municipal); en representació 
dels terratinents: Josep Comorera i Tella, 
Ramon Plassa i Botet, Núria Rius i Tella, 
(dipositària); en representació del Centre 
Excursionista: Antoni Boquet i Tomàs, 
i en representació dels Amics de Sant 
Magí: Salvador Noguera i Castellà. Al 
final, el document acaba: “I no havent 
més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, 
signants els presents”. (vuit signatures).

Varen passar dos anys. En un terreny 
desaprofitat de l’autovia i prèvia auto-
rització del Ministeri de Foment, es va 
reconstruir de nou la capelleta, gràcies 
als mateixos responsables que la varen 
desmuntar, més la col·laboració de Miquel 
Codina, de Construccions Codina, i de 
Ramon Ninot, que va esculpir la placa de 
pedra, en la que hi podem llegir la poesia 
de Ramon Turull titulada La capelleta 
del Clot de Sant Magí. El dia 21 de maig 
del 2000, va ser el dia de la inauguració 
de la seva reconstrucció, amb un acte 
gratificant, popular i festiu. 

Tot seguit comencem a caminar, len-
tament gaudim del paisatge, aquest any 
vàrem escurçar una mica el camí, sabíem 
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que ens esperava un molt bon esmorzar 
(no en va, és el desè aniversari), a més 
de les bitlles i el bon ambient, el “Duet 
Alborada” ens animaria amb les seves 
havaneres i cants populars, i així va ser. 

Una vegada allà tot respirava a festiu. Jo 
opino que es va fer un gran aplec.

Be, ja n’hi ha prou de xerrameca; tot 
seguit unes fotos dels esdeveniments.

Caminant, caminant, pel camí anem passat.

Caminant, caminant, pel camí anem pujant.
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Cruïlla de la Cardosa, per arribar ja queda poca cosa.

Per fi, ja hem arribat, l’aplec està començat.
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El Duet Alborada, preparant la cantada. 

No hi podia faltar avui, aquí, l’havanera de Sant Magí.
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La gent està “disfrutant”, de mil coses estan parlant.

Compte, no tots caminaven, n’hi havia que pedalaven.
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Els organitzadors diligents,  procurant no falti res als “clients”. 

Desmuntant la capelleta. Fotografia d’Antoni Boquet.
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L’Alborada, al públic ha animat, estan tots amb el mocador aixecat.

Amb tanta flor, algú s’ha de atansar, ja que a Sant Magí volen mirar.
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De vent petits els porten aquí, perquè s’aficionin a Sant Magí.

La Núria estrena davantal, en tot el món, no n’hi ha cap d’igual.


