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L•ESPERIT DE SANT MAGÍ 

Una de les qüestions o fets basics que cal remarcar de la testa 
de Sant Magí, és l'organització actual. 

Tenint en compte que és una de les testes més antigues que 
es celebren a Cervera, ha estat la que ha sabut i volgut adaptar-se 
amb més concreació a la realitat social, jurídica i economica actual. 

Feia goig veure la reunió o junta constituent de I'Associació 
d'Amics de Sant Magí. Encap<;alada i dinamitzada per un grup de 
persones del propi barri, els que sempre havien estat organitzant els 
diferents actes de la testa anual, aquests van saber obrir-se cap a 
qualsevol altra persona de la ciutat que, resident habitual o no, tenia 
voluntat de ter més gran, més maca, més engrescadora i amb més 
projecció aquesta testa popular. 

Així va néixer en el seu dia, I'Associació d'Amics de Sant Magí, 
amb una voluntat molt dinamica, molt oberta cap a tots els sectors 
socials de la ciutat, integradora de totes aquelles voluntats positives 
i amb ganes desinteressades de fer coses i actes per la ciutat, i amb 
una adaptació a la realitat jurídica i social actual que fa que sigui 
capdavantera com associació d'aquest tipus, no sois en la nostra 
ciutat, sinó també de la majoria de caps de comarca de Catalunya. 

Sens dubte aquesta voluntat i manera de fer, junt amb aquesta 
projecció i els resultats obtinguts fins aquest moment, són el que fa 
funcionar la nostra ciutat, representant punts de referencia que en
gresquen i aglutinen als més dinamics. 

1 aquest testa ha estat un punt de referencia que ha sabut 
mobilitzar i canalitzar totes les voluntats disperses de les persones 
de la nostra ciutat, que han actuat sense cap tipus d'intervencionisme 
de les diferents autoritats. 

És aquesta for<;a de la societat civil local, basada amb uns clars 
punts de referencia i amb uns objectius fixos, que aglutinen als 
sectors més dinamics de la ciutat, que aprofiten totes aquelles volun
tats cerverines residents arreu de Catalunya, la que s'ha d'intentar no 
sois mantenir, sinó canalitzar cap a fites més amples i variades. 

És aquest esperit integrador, positiu, obert, amb projecció de 
futur, el que necessitem per a tirar endavant la societat cerverina. 

Salvador Solé Boldú 



.m. 
maurice Lacroix 

OF SWITZERLAND 

Maurice Lacroix, a través del disseny, marca 
una moda que permaneix en el temps. 
Refinament tecnic i criteris d 'exclusivitat abar
quen les diverses línies que en conjunt formen 
les col·leccions de: 

Maurice Lacroix 

' JOIERIA § Í~Et RELLOTGERIA 

================== '13. C0'1JI9\[fl ================= 
Santa Anna, 8 
Tel. 53 15 18- Fax 53 15 18 

25200 CERVERA 
(Lieida) 



tradición 
y buen hacer 

L'AGUDANA, S.A. - COMPLEJO ALIMENTARIO CÁRNICO 
Matadero general frigorífico 

Sala de despiece 
Fábrica de embutidos y conservas cárnicas 

Fábrica y oficinas: Polígono Industrial, s/n.- Tel. 5310 50 (10 lineas)- TELEX: 53489- AGUO- E- FAX: 5310 62 
25200 CERVERA 

Delegación de Barcelona: c. Bejar, 59- Tels. 325 98 32- 423 58 59 -FAX: 426 99 84 
08014 BARCELONA 

NOVETAT i MODA 

Avda. Catalunya, 56 • Tel. 53 07 72 • CERVERA 



LA SINTONIA 

CERVERA 99.2 FM 

* P. SALMES, 2 • Tels. 53 05 04 - 53 00 07 - Fax 53 05 08 • CERVERA 
* C. JACINT VERDAGUER, 2 • Tel. 50 12 25 • TÁRREGA 

sastrería i confeccions 

Li ofereix les millors marques i els millors preus 
en home. noia i nen. 

Exclussiva en les firmes: 
LACOSTE, LEVI STRAUSS, PRIVATA, CHIPIE, 
DIESEL, PEYfON, FLORENTINO, CORTEMANS, 
SCHUSS, FORAGE, GENFINS, SOVIET. .. 


