LA VALL DE LA BRUFAGANYA TORNA A TINDRE VEU
Daniel Ribas
El nostre Santuari de Sant Magí, ja té
nova campana.
Ja podrem sentir el seu repicar
cridant-nos a celebrar l'Eucaristia als
peus del nostre Sant Patró.
Esperem que les urpes del mal no hi
tornin afer de les seves.
Historia d'una Campana.
Reunits uns components de la junta
de la Confraria de Sant Magí amb
diputats de l'Excma. Diputació de
Tarragona, els han permes demanar un
pressupost per una nova campana, que
ells patrocinaran.
Posats en contacte amb 1' empresa
Carvajal-Corredera, S. L. d' Alcoletge
(Lleida), els explicaren quin tipus de
campana voldrien; feren un estudi i
enviaren pressupost en data 18 de maig
de 2007, que, presentat a la Diputació,
fou acceptat i ja s'encarrega la fabricació
de la campana.
Característiques: Campana fosa amb
bronze de qualitat provinent de materia
primera en lingots, emprant un aliatge
d'un 78% de coure i un 22% d'estany
d'alt grau, de 53 cm. de diametre i 120
kg. de pes.
Inscripcions: A l'anvers hi ha l'escut
de Sant Magí i lainscripció: SANT MAGÍ
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MOLT GLORIÓS - PREGUEU PER
NOSALTRES - 8 DE JUNY DE 2008.
A la part dreta hi ha la Tau de l'església
de Tarragona i a la part esquerra una creu
damunt d'un pedestal esglaonat. També
hi ha l' anagrama de 1' empresa.
Al revers hi ha l'escut de l'Excma.
Diputació de Tarragona.
La campana fou vista per primera
vegada a la Trobada de Campaners
celebrada a Os de Balaguer el dia 27
d' abril de 2008, on 1' empresa aprofita
per exposar-la.
El dia 28 de maig es trobaren els
operaris de !'empresa i els arnics TOfol,
Magí i Maite, acompanyats de Mn. Gallart
i procediren al muntatge i col·locació de
la campana al cloquer del campanar de la
dreta del Santuari.
El dia 8 de juny, dintre deis actes de
1' Aplec de les Roses, es procedí a la
benedicció de la nova campana, donada
i apadrinada per l'Excma. Diputació de
Tarragona.
Fou bene!da per l'Excm. i Rvdm. Dr.
Jaume Pujol, Arquebisbe Metropolita
de Tarragona i Primat, assistit per Mn.
Francesc Gallart, conciliari de la capella

La nova campana de Sant Magí al Santuari de la Brufaganya. Fotografia de Maite Mallafré.

de Sant Magí de Tarragona i el diaca Mn.
Josep Manuel González, acompanyats
pel Sr. Albert Vallvé, vicepresident de
l'Excma. Diputació, el Sr. Joan Prats,
batlle de Pontils, la junta de la Confraria
de Sant Magí de Tarragona i una munió

de fidels contents de gaudir de diada tan
senyalada.
A continuació es celebra l'eucaristia
i els altres actes programats per al XX
Aplec de les Roses.

Article publicat, també, a l'opuscle de la Confraria de Sant Magí de Tarragona de l'any 2008.
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