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PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA 
DE SANT MAGÍ DE 2017

DIA 15 D’AGOST  

ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGUIS.             
– Termini d’inscripcions: 13/08/2017 –
Amb la travessa, d’una trentena de 
quilòmetres, seguirem els antics camins 
utilitzats per carros i bèsties de càrrega 
a bast, que comunicaven Cervera amb la 
Brufaganya.
 - El preu de la inscripció és de: 10€.
 - La tornada es pot fer en autocar amb 
un suplement de: 5€.  
 - S’obsequiarà als participants amb 
un record de la XXVI Marxa a la 
Brufaganya. 
- L’arribada a la Capella de les Fonts 
està prevista entre les 8 i les 11 del matí 
del dissabte dia 15.
A  Sant Magí de la Brufaganya, a partir 
de les 9 del matí, es donarà esmorzar i 
beure a tothom que hi vagi arribant per 
qualsevol dels mitjans no mecanitzats i 
que prèviament s’hi hagi inscrit. També, 
a un preu mòdic i mentre n’hi hagi, se’n 
donarà a tothom que en vulgui.

Horaris de sortida de la XXVI Marxa a 
la Brufaganya:
* A peu (la nit del 14 al 15)
- A 2/4 d’1 de la matinada. Concentració 
a la placeta de Sant Magí per formalitzar 
les inscripcions a la caminada nocturna. 
* Amb autocar 
- A les 5 del matí, sortida amb autocar 
des de la Plaça del Portalet, per afegir-se 

a la caminada des de Santa Coloma, a les 
6 del matí a la Capelleta de Sant Magí. 
Els Amics de la Capelleta de Sant Magí 
de Santa Coloma, ens tindran preparat 
menjar i beure.
Per més informació i inscripció, truqueu a:
Victòria Fusté 973 531 387 o M. José 
Urbano 973 532 444.  
* Corrent 
-  A 2/4 de 6 del matí, sortida des de la 
Placeta de Sant Magí. Fondistes Cervera. 
Per informació i inscripció truqueu a 
Pastisseria Sangrà. 973 532 897.
* Amb bicicleta 
- A 2/4 de 7 del matí, sortida dels ciclistes 
des de la plaça de Sant Magí.
- Si hi aneu amb bicicleta de carretera, 
per informació i inscripcions, truqueu 
al telèfon de la Penya Ciclista: Àngel 
Bernaus: 674 617 512 o Josep M. Guardia: 
615 141 524.
- Si hi aneu en mountain-bike, per 
informació i inscripcions, truqueu a: 
Esports TRUGA, telèfon 973 530 301 o 
C-Bikes, telèfon 973 532 242.
* A recollir boix, espígol i Aigua
- A 2/4 de 7 del matí, sortida des de la 
placeta de Sant Magí. 
- A 2/4 de 10, Missa al Santuari de la 
Brufaganya, amb l’ofrena del tradicional 
càntir. 
- A les 11 del matí, sortida dels autocars 
de tornada, des de la Capella de les Fonts.
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DIA 12  D’AGOST (DISSABTE)

A 2/4 de 8 de la tarda a l’Església de 
Sant Joan 
- Conjuntament amb els Voluntaris de 
Cultura Popular: 
- Inauguració de l’exposició “Recorregut 
per Cervera seguint el rastre de sant 
Magí”.
- Presentació del “Quaderns barri de 
Sant Magí, Núm. 27”.

DIA 18 D’AGOST (DIVENDRES)

Al migdia, repic general de campanes. 
ENTRADA DE L’AIGUA
A les 8 del vespre, la tradicional arribada 
i distribució de l’Aigua des de la placeta 
de l’Estació fins a la placeta de Sant 
Magí. Acompanyats de la “Banda del  
Conservatori de Música de Cervera”.

DIA 19 D’AGOST (DISSABTE)

MISSA
A les 7 del matí,  a la capella del Sant.
COCA I XOCOLATA AMB BARREJA
A les 8 del matí, després de la missa. Per 
a tothom i mentre n’hi hagi.

REPARTIMENT DE L’AIGUA DE LA 
BRUFAGANYA PER CERVERA
A 2/4 de 9, sortida de la comitiva formada 
per l’anacoreta, la banda Musical Alegria, 
les càrregues i els repartidors. 
A mig matí, davant de la Universitat, la 
quitxalla s’afegeixen a la comitiva que 
reparteix l’Aigua i l’acompanyaran fins a 
la plaça de Sant Magí.

CÓSSOS PER A LA MAINADA
A les 5 de la tarda,  els clàssics cóssos 
a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia 
Coll de les Savines: (trencar l’olla, cursa 
de sacs, aigua al cossi, el meló, etc.).
- I per la canalla...: Coca amb xocolata 
per berenar.

MISSA CANTADA
A les 8 de la tarda, a la capella del Sant.

GRAN BALL DE REVETLLA
A les 11 de la nit, a la placeta de Sant 
Magí amb el grup Zarabanda.

Altres

EXPOSICIONS 
Del 12 al 23 d’agost a l’Església de Sant 
Joan: “Recorregut per Cervera seguint 
el rastre de sant Magí”.
Horari dels dies: 15,16,18,19,22 i 23, de 
12 a 2 del migdia i de 7 a 9 del vespre.

TRIDUUM dedicat a Sant Magí
Dies 16, 17 i 18 d’agost a les 8 de la tarda 
a la capella del barri, amb celebració de 
la missa.

ANIVERSARIS
El diumenge dia 30 d’abril, Aplec a 
l’ermita de Sant Magí de Guardiola.
El diumenge dia 21 de maig, a Cervera 
17è. aniversari de la reconstrucció de la 
Capelleta del Clot de Sant Magí.
El diumenge dia 11 de juny, Aplec de 
les Roses al Santuari de la Brufaganya. 
El dissabte dia 1 de juliol, XI aniversari 
de la reconstrucció de la Capella de Sant 
Magí a Santa Coloma de Queralt. 
El diumenge dia 20 d’agost, a les 12 
del matí, Missa solemne, a la Basílica de 
Santa Maria del Mar de Barcelona.
El diumenge dia 17 de setembre, 
a la Brufaganya, diferents activitats 
organitzades pels “maginets” de Santa 
Coloma de Queralt  i de Barcelona.

INTERNET
Podeu consultar la pàgina de Sant Magí 
a Internet: http://santmagi.ecervera.cat


