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L'any de l'herbada.
Efectivament, aquest any s'ha de reconeixer la gran prestació i
col-laboració d'uns bornes que gracies a la seva tenacitat i esfor~Y, varen
poder netejar tota l'herba que hi havia al redós de la capelleta de St.
Magí. No fou una feina facil, jaque s'havia de respectar els diferents
arbres i altres plantes que adornen tot el voltant, vigilant, també, de no
perjudicar-los.Aquests bornes són: Ramon Plassa i la seva esposa Núria,
Antoni Boquet, Josep Comorera, Josep lbáñez, Josep Mas i l'equip huma
de Caritas de Cervera, amb col·laboració de la Paeria.Vagi des d'aquí
1' afectuós reconeixement de part de tots els que aquest any han col·laborat
en aquesta festa i també dels que l'hem pogut gaudir.
A 2/4 de 9 ja hi érem bastants a la pla~Ya de S t. Magí. Ni més ni menys
que 43.
Es fan les recomanacions pertinents i s' informa del recorregut a fer,
aquest any una mica més curt en relació al de 1' any anterior, uns 5 Km.
Si a la cape lleta de St. Magí voleu anar,
darrera nostre he u de caminar. ..
Quan portem una estona caminant,
pararem, al pare municipal, Mas Duran.
Pot ser que al pare hi tinguem una sorpresa.
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Potser, un nou miracle de St. Magí.
Pot ser que amb la seva grandesa,
Potser! perque no? se'ns aparegui allí...

Quan arribem al pare ens pare m davant de la fornícola i 1' Associació
Amics de Sant Magí, amb veu del Josep Mas, fa de manera que se'ns
«aparegui el Sant».
Ara ho explico: ens diu que des de l'any 2001, falten les rajoles que
recobrien !'interior de la fornícola. Hi havia representat St. Magí,
l'Església i també semblava que hi havia l'edifici de les fonts de la
Brufaganya. Treu una tapa de fusta que l'ocultava i, quina meravella!
unes rajo les noves, ambla reproducció aproximadament del mateix gra.fic,
el sant, 1' església, el santuari, les fonts ... Tothom es va sentir congratulat
d'aquesta recuperació, i varen reconeixer-li al Josep la seva explicació
amb un fort aplaudiment.
Si a la cape lleta de St. Magí voleu venir,
darrera nostre heu de seguir.
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Continuem caminant, passem per alguns carrers de Cervera, travessem
el pas de la via, enfilem 1' avinguda d' Agramunt i comencem a baixar
pel camí que hi ha al costat del cementiri. Anem baixant, i continuem
baixant; ja quasi arribant al fons del clot hem de vigilar i ens cal donar
una passa més llarga per saltar un petit «riu», dones en un any de tantes
pluges l'aigua abunda, i ja quan passem per davall de l'autovia, allí si
que hem de seguir per sobre de les pedres i vigilar que no se'ns mullin els
peus.
I després d'una estona !larga de caminar.
No us preocupeu, ens espera un bon esmorzar.

Ja hem arribar al clot de la Capelleta de Sant Magí, una mica assedegats
i també amb gana. L' organització perfecta, tot estava a punt: el pa, 1' aigua,
el vi, lallonganissa ... pero, que n'era de bona! Boníssima! Novafaltar-hi
cap detall, cafe, licors, etc.
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En els actes lúdics, tirada de bitlles, som molts els que ens varem
apuntar i varem tirar bitlles. 1 va haver-hi molta participació i alguna
satisfacció, dones hi havia premi pels que passaven de trenta punts. Sembla
que tothom s'ho va passar d'allo més bé.
Si lafesta caminada d'enguany us ha agradat,
per l'any que ve, recordeu: apunteu-vos!
que la comissió de bon grat,
peZ proxim any,
l 'esmorzar ens tindran preparat.

118

