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SALUTACIÓ SANT MAGÍ 2011

Ramon Royes
Paer en cap de Cervera 

Fer una salutació en motiu de la Festa de Sant Magí suposa per a mi 
una responsabilitat molt especial. 

Estem parlant d’una tradició molt arrelada a la nostra ciutat, que ha 
tingut continuïtat gràcies a la dedicació de moltes hores de persones que 
estimen Cervera, les seves tradicions i, en especial, la de Sant Magí. 
Aquesta té, a més, aspectes que la fan entranyable. Per una banda, 
està lligada a l’aigua, un bé tan escàs a la Segarra que ens ha marcat el 
caràcter i manera de fer; per altra banda, el protagonisme de la cavalleria, 
sobretot dels ruquets i ases, que en ple segle XXI hauríem de mirar de 
protegir i tenir cura per a la seva supervivència. Grans i petits gaudim 
i ens emocionem veient l’arribada de l’aigua a Cervera gràcies a les 
cavalleries que la transporten, tan importants a la nostra economia fa 
només unes poques dècades.

Com a cerverins hem de ser capaços d’ajudar i donar suport a totes les 
persones que passen al davant d’aquesta festa perquè tingui continuïtat i 
no es perdi mai. Hem de ser capaços d’engrescar la gent jove que pugui 
garantir el futur d’una tradició que ajuda a fer que Cervera sigui especial. 

A aquestes persones que tant estimen i han estimat Sant Magí, a les 
que hi són, però també a les que ja no estan entre nosaltres, cal agrair tot 
l’esforç que han fet all llarg de la seva vida per la festa.

Animo a tots els cerverins a sortir al carrer i acompanyar els actes 
d’aquesta festa tan nostra. Serà la millor manera de donar, a les persones 
que ho fan possible, aquest suport i agraïment públic tan necessari i just 
a la vegada.

Bona festa de Sant Magí.
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