
PRESENTA CIÓ 

Miquel Pont i Farré 

Sigueu tots benvinguts, un any més, a la Festa de Sant Magí. 

L' any passat, la Pepa Fernández, la nostra pregonera, va dir entre 
d' altres coses i tot parlant de miracles, que era "un miracle que a mitjans 
d'agost, el mes de vacances per excel·lencia, unafesta ens reuneixi a 
tots aqut'... 1' Associació d' Amics de Sant Magí, no hi pot estar més 
d'acord. 

És un miracle que, en els temps que corren, hi hagi gent que, d'una 
manera desinteressada, organitzi coses per als altres, de la mateixa ma
nera que sembla un miracle que hi hagi gent que vulgui "passarel temps" 
veient una colla de ruquets, mutes i cavalls, passejant-se per Cervera i 
ajudant-nos a continuar la nostra festa. 

Pero bé, no parlem més de mirad es, encara que li hauríem de demanar 
al nostre Sant particular, que fes ploure una miqueta més del que ho ha 
fet fins ara (encara que pot esperar a l'ú de setembre, oi?). 

1 ara parlem de la festa. Com podreu comprovar, la base és la mateixa 
de cada any: el dia 15, anada a la Brufaganya a buscar l'aigua, caminant, 
en bicicleta o en cotxe; el dia 18, entrada i repartiment de l'aigua, el 
sopar de la pla!j:a, el pregó, les pubilles, la proclamació del maginet de 
l'ani la subhasta de la coca, el ball i altres sorpreses; i el dia 19, missa 
de bon matí i repartiment de 1' aigua, cóssos per a la mainada a la tarda i 
ball a la nit. 
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Coma novetats d'aquest any, tenim pel dia 18 a les 6 de la tarda a 
1' auditori, la presentació del Vocabulari de pages d'un servidor de vos tes. 

I la resta s'ha de fer entre tots: els cerverins que viviu aquí, els que 
viviu afora, els cerverins nouvinguts ... , de manera que us hi esperem a 
tots, i recordeu que com més siguem més riurem!!! 
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