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Rita Armejach i Carreras
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dissabte, 6 d’abril de 2019

“Sant Magí de la Brufaganya: Un entorn de Tradició i d’Història
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PROGRAMA: 

 2/4 d’11h.- Arribada i benvinguda 

 11h.- Visita guiada al Santuari, Capella de les Fonts i coves de Sant Magí 
 _Coves i eremites.Aprox. segleIII d.C. Maximià. Martiri de Sant Magí 
 _Capella de les Fonts, Sant Magí i l’aigua miraculosa. El Gaià 
 _Edat Mitjana. Vinculació del Santuari amb els Cervelló. Època dels 
   Beneficiats. 
 _Arribada dels Dominics (1603). Construcció del santuari. El Mestre 
 General de l’Orde, Tomàs Ripoll feu construir l’actual església del 

 Santuari   d’estil  barroc-neoclàssic, amb tres capelles per banda i un 
 petit    campanar  a cada   costat de la façana (1703). El convent fou 

   exclaustrat  l’any 1835. 
 _Tradicions, ex-vots. Aplecs 

 1h del migdia.-Visita al castell dels Comtes de Santa Coloma (2€ per persona)                                              

Dinar:     laBarbacana (20-25€)

Per anar-hi des de Barcelona: 
A2 direcció Lleida:  

       Opció A: Sortir a Igualada, direcció Valls (al 
creuament amb Miralles girar a la primera a la dreta. 

       Opció  B:   Sortir a La Panadella, direcció Santa 
Coloma de Queralt. Anar a Sant Magí, direcció  La Llacuna. 


