PROGRAMAD' ACTES
Festa de Sant Magí de 2000
Associació d' Amics de Sant Magí. Cervera
DIMARTS, DIA 15
ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGUIS.
És la travessa d'una trentena de quilometres que comunica Cervera
amb la Brufaganya.
*Apeu:
Sortida des de la placeta de Sant Magí a 2/4 d' 1 de la matinada.
*Amb bicicleta de carretera i "Mountain bike":
Sortida des de la placeta de Sant Magí a 2/4 de 7 del matí.
*Amb autocar:
Sortida des de la placeta del Portalet a les 5 del matí, per afegir-se a la
caminada des de Santa Coloma a les 6 del matí.
*A recollir boix, espígol i aigua:
Sortida des de la placeta de Sant Magí a 2/4 de 7 del matí.
Les inscripcions es formalitzaran a la mateixa entitat organitzadora o
al mateix punt de sortida, mitja hora abans.
Esmorzar a les Fonts:
A partir de les 9, esmorzar per tothom previa presentació de la
butlleta d'inscripció.
Tornada de la Brufaganya:
A partir de les 11, sortida deis autocars de tomada.
A les 12 del migdia, Missa al Santuari de la Brufaganya, amb l'ofrena
del tradicional cantiret.
Després, l'anotació al Llibre d'Or de la nostra visita.
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DIES, 16, 17 i 18
TRIDUUM: A la capella del barriales 8 de la tarda, amb celebració de
la missa.
DIVENDRES, DIA 18
Al migdia, repic general de campanes.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "Les feines de la vella pagesia" de
Miquel Pont.
A 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Comarcal Josep Finestres.
ENTRADA DEL' Al GUA
A les 8 de la tarda, la tradicional arribada i distribució de 1' aigua des de
la placeta de l'Estació fins a la placeta de Sant Magí.
SOPAR DE SANT MAGÍ
A les 10 de la nit, el classic sopar de germanor a la pla~a Major.
- Hi haura el Pregó.
- Es designara el Maginet.
- S' escolliran les Pubilles.
- Es subhastaran les Coques.
- El ball estara amenitzat pel grup LIBERTY
Les taules estaran numerades.
Per la compra del tiquets cal tenir present:
Lloc: Les taquilles del Gran Teatre de la Passió.
Preu: 1700 Ptes. per persona.
Opcions:
1.- Directament a la taquilla.
Horari: de 7 a 9 de la tarda els dies 16 i 17.
2.- Fent l'ingrés al compte de 1' Associació Amics de Sant Magí a la
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, a la Sucursal de Cervera núm.:
2100 0016 00 0102253943, per després canviar el resguard de l'ingrés
pels tiquets del sopar.
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Telefons de contacte:
Jaume Binefa: 93 414 14 25, Josep Mas: 973 53 13 87 i Miquel Pont:
973 53 08 43.

DISSABTE, DIA 19
A les 7 del matí, Missa a la capella del Sant.
Després coca amb xocolata i mistela pera tothom i mentre n'hi hagi
A 2/4 de 9 del matí, REPARTIMENT DE L' AIGUA PER
CERVERA.
A les 5 de la tarda, CÓSSOS PERLA MAINADA
A la placeta de Sant Magí a dUTec de 1' Agrupament Escolta i Guia Coll
de les Savines: trencar 1' olla, cursa de sacs, aigua al cossi, el meló, etc.
A les 8 de la tarda, MISSA a la capella del Sant.
A les 11 de la nit, BALL DE REVETLLA a la placeta de Sant Magí
amb el grup ROBERT.

17 DE SETEMBRE
Aplec de Sant Magí
Al Santuari de la Brufaganya.
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Capella de Sant Magí, 1999 (Foto Gómez Grau)
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