SALUTACIÓ SANT MAGÍ 2006
Salvador Bordes i Balcells
Paer en cap
En ple mes d'agost arriba de nou la Festa de Sant Magí, una de les
més tradicionals, arrelades i entranyables de les festes de la ciutat de
Cervera.
L' Associació d' Amics de Sant Magí ha aconseguit que la festa es
converteixi en un referent entre les celebracions d'estiu de Cervera i de
la resta de Catalunya. L' organització, formada principalment perla gent
del barri, ha aconseguit acoblar els motius més tradicionals de la festa
amb la introducció de nous elements que li han donat vitalitat.
Entre els actes de la programació cal destacar la caminada a Sant
Magí de la Brufaganya, 1' entrada i el repartiment de 1' aigua, el sopar a la
pla~a Major, el hall de la coca, el Pregoner, 1' elecció de les noves pubilles
del barri i del Maginet. ..
Esperem que en aquesta edició, en un any que ha estat una altra vegada
sec jaque no ha plogut, un patac d'aigua no obligui l'organització a
suspendre alguna actuació durant el tradicional sopar de Sant Magí del
dia 18 a la pla~a Major. Tot i que estic conven~ut que els cerverins i
forans que ens estimem la celebració, tant si plou com si neva (aixo una
mica més difícil), tomarem a ser fidels a la festa i si cal tomarem a
eixugar les cadires i taules que facin falta per poder gaudir i celebrar en
farru1ia Sant Magí.
El govem de la Paeria de Cervera, sensible a les necessitats de tot el
nucli antic de la ciutat, va presentar un projecte de millora de tota aquesta
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zona, que ascendeix a una inversió de gairebé no u milions d' euros i es
va aconseguir un ajut del 50% per part de la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció
suposara una millora per a tot el nucli antic de la ciutat pero tindra una
especial atenció en el barri de Sant Magí. Entre al tres actuacions, voldria
destacar que per a 1' any 2009 esta previst urbanitzar el carrer i la baixada
de Sant Magí i que 1' església de Sant Domenec acollira el nou auditori
municipal. També esta previst que el projecle de la propera fase de
restauració de les muralles pugui intervindre en la rehabilitació d' alguna
part de la capella de Sant Magí. Per tant, estem conven<;uts que aquests
ajuts seran una millora per al barri i li donaran un impuls economic i
social els propers anys.
També vull agrair, un any més, a 1' Associació d' Amics de Sant Magí,
que fa possible que la festa sigui un exit en cada edició. Gracies per la
vostra constancia, esfor<; i dedicació, que faran possible una vegada més
que el dia 18 d'agost, tot i que continuem tenint unes temperatures molt
al tes com les que hem patit durant tot 1' esti u, durant 1' entrada de 1' aigua
se'ns posi la pell de gallina en sentir l'havanera de Sant Magí, el so deis
cascavells, el caminar dels animals i l'olor de l'espígol, conjuntament
amb el fet de veure l'expressió emocionada de petits i grans.
Us animo a gaudir-ne tots plegats i retrobar-nos una vegada més a la
bonica Festa de Sant Magí!
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