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Hi ha poques fes tes a Cervera que gaudeixin de 1' arrelament, la tradició 
i la identificació de la població amb la seva celebració. Aquest és el cas 
de la Festa de Sant Magí, una de les celebracions més tradicional i ca
racterística del calendari festiu de la ciutat. 

Des de sempre 1' organització, formada per la gent del barri, ha 
mantingut 1' esperit obert, participatiu, emprenedor i alhora respectuós 
amb la tradició, aconseguint que aquesta festa es consideri un punt de 
referencia no només a Cervera sinó a nivell de Catalunya. 

La caminada nocturna, 1' entrada i repartiment de 1' aigua de Sant Magí 
de la Brufaganya, les pubilles, el sopar de germanor a la placra Major, el 
ball de la coca amb el Pregoner, el Maginet ... , són alguns deis actes 
populars més destacats i on cada vegada hi participa més gent. La Festa 
de Sant Magí no només mobilitza els cerverins sinó que es converteix en 
un punt de trobada per a tots aquells cerverins que per un moti u o per un 
altre viuen fora de la ciutat. 

Del barrí, en vull destacar la seva singularitat: les seves costes i la 
placeta tenen un encant especial que cal preservar i millorar. Darrerament, 
degut a la restauració del seu entom més immediat, els vei:ns del barri 
han sofert alguna molestia que esperem puguin disculpar. Davant obres 
tant importants com les que s' es tan realitzant, cal sumar esforcros tant 
per part deis vei:ns, com per part de les administracions. 
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La voluntat de l'equip de govem de la Paeria, és que una vegada 
finalitzin les obres de restauració de les muralles, castell i altres elements 
de l'entom, s'executin les següents fases d'actuació de millora dels carrers 
i places del barrí, incorporant nous elements i equipaments a la pla~a de 
Cal Racó, pendent d'urbanitzar, i adequant-los urbanísticament a les 
necessitats del barri. 

No vull acabar sense agrair l'esfor~, la voluntat i constancia de les 
persones que conformen 1' Associació d' Amics de Sant Magí i que fan 
possible que cada any, el 18 d'agost, se sentin els cascavells de les 
cavalleries carregades amb l'aigua de Sant Magí i que, acompanyades 
de 1' olor de 1' espígol, fan que aquesta festa arre lada en la nostra tradició, 
continu1 viva any rere any. 

Un any més us convido a viure amb intensitat la Festa de Sant Magí. 
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