PERSONATGES*
Miquel Pont Farré
Sera que l'aigua de Sant Magí aclareix les idees.
Sera que els que sentim la festa som d'una vena una mica estranya i en
surten unes persones amb unes qualitats excepcionals.
Sera, com s 'ha dit en altres ocasions, que la Segarra és una comarca de
grans recursos i bressol de fills il-lustres.
Sera un no sé que, pero la realitat és que últimament han sorgit
personatges a nivell nacional i internacional que tenen posada la seva
petjada a la festa de Sant Magí.
L' Associació d' Amics de Sant Magí, amb aquesta breu descripció, els
hi vol fer un particular homenatge; aixo sí,
anomenant-los per ordre alfabetic perque,
per a nosaltres, tots es mereixen ser el número l.

Antonio Elies i Fusté
N omenat Enginyer de 1' any per
1' Associació Catalana d'Enginyeria.
Conseller del Mercat de Telecomunicacions, depenent del Ministeri
d'Economia i Finances; catedratic de la
Universitat Politecnica de Catalunya;
*Una versió d'aquest text fou publicada a Segarra Actualitat, 54, maig de 2001
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professor de la Universitat a Distancia -UNED- de Cervera.
Pregoner de la Festa de Sant Magí l'any 1997.
"Els pobles necessiten de jites per reconeixer i retrobar la seva identitat.
Lafesta de Sant Magí és per Cervera, una d'aquestesfites ... "
Rosa Fabregat i Armengol
Membre electe de la Reial Academia de
Farmacia de Barcelona; col·legiada d'honor
del Col·legi de Farmaceutics de Lleida.
Escriptora i poetessa, defensora deis drets de
la dona. Pregonera de la Fes_ta de Sant Magí
2000.
"Una senzilla corda de canem pot marcar
la pedra. Aquesta reflexió apresa en la meva
infantesa, sobre el valor de la tenacitat, de la
perseveran9a, de la paciencia, i d'una
curiositat infinita que poden acostar-nos al
pou del coneixement, m'ha acompanyat tota .t
la vida. Una reflexió sempre lligada al flaix
sensitiu vital de la cisterna de l'hort de Cervera."
Pepa Fernimdez i Valles
Micrüfon de plata del 'Associación Profesional Española de Informadores de
Prensa, Radio y Televisión (APEI) pel seu
programa "No es un día cualquiera",
entregat el passat 31 de mar9 a Maó.
Distingida amb una invitació personal
a la celebració del 25e aniversari de la
restauració de la Monarquia espanyola
celebrat al Palau Reial de Madrid.
Periodista, cerverina de soca rel,
col·laboradora de la festa, presentadora del
sopar que es celebra a la Pla9a Major el18
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d' agost. Sempre ha mostrat el seu amor perla festa de Sant Magí, posanthi tota la il·lusió i professionalitat.

]aume Ferran i Camps
Guardonat amb el Graziel de literatura
catalana pel seu llibre M emories de Ponent.
Professor de literatura castellana de la
Universitat de Siracussa a Nova York.
Nomenat fill predilecte de Cervera.
Pregoner de la festa de Sant Magí 1' any
1993.
"És !'hora de prendre decisions, al
nostre barrí, a la nostra ciutat, a la nostra
comarca, al nostre país, al nostre món... "
Ramon Font i Bové
Recentment nomenat Director del centre de Producció de Televisió Espanyola a
Catalunya.
Periodista amb una gran trajectoria
professional: Corresponsal a Lisboa de
1' Agencia EFE de Radio Nacional i de TVE.
Cap d'informatius de la Cadena Ser a
Catalunya; cap d'informatius de TVE a
Catalunya (el Tren de TV2, passa per
Cervera); director de RNE a Catalunya.
Assessor del Comissari de Lisboa '94Capital Europea de la Cultura-. Ambaixador
d'Espanya a la Expo '98 de Lisboa.
Pregoner de la festa de Sant Magí el 1997.
" ... el pregoner de lafesta sera un cerverí sense cap merit especial, ni
amb el barri ni amb el sant, en tot cas un cerverí orgullós de la seva ciutat
amb la que declara el seu deute permanent i a la qua! modestament
serveix sempre que pot i, sobretot, sempre que li demanen."
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Magí Raich i Brufau
Nomenat coordinador de la Unitat de
Cirurgia sense ingrés del Pare Sanitari Pere
Virgili de !'Hospital de la Vall d'Hebró de
Barcelona.
Doctor en medicina. Cap de la secció
d' anestesiadel'hospital de la Vall d'Hebró,
membre del cos facultatiu de la Clínica
Corachan; membre de la catedra de medicina. Membre organitzador de la festa de
SantMagíi col-laborador deis diversos actes
que s' organitzen sense esperar res a canvi.
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