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A mitjans de juliol de 1996, l'Associació d'Amics de Sant Magí
em va proposar de posar unes pagines de la festa de Sant Magí a
Internet, una pagina de presentació, una del programa de festes, una
de la historia de Sant Magí, una del recorregut del repartiment de
l'aigua i una dels goigs de Sant Magí.
D'entrada la proposta va sorprendre'm for9a, no perque no
m'agradés la idea, sinó perque em donava la sensació que el públic
de la festa i els navegants habituals d'Internet eren dos grups de gent
radicalment disjunts. Pero conven9ut de les possibilitats de difusió
de la informació que ens ofereix Internet i de que totes les activitats
hi tenen cabuda i amb ganes de veure el ressó que podien tenir, em
vaig posar mans a l'obra. Aprofitant el disseny del cartell anunciador, vaig preparar unes pagines que ben aviat van estar instal·lades
en un servidor d'Internet.
Ja estava tot fet, ja només calia esperar a veure quina seria la
resposta ... Per poder mesurar, sense massa rigor, el grau de difusió,
a la pagina hi havia un comptador del nombre d'accesos que la pagina havia tingut i la meva adreºa d'Internet perque tothom que vulgués tingués la possibilitat de contactar amb mi. Pel que fa al nombre d'accesos, en el moment d'escriure aquestes ratlles n'hi havia
comtabilitzats 320. Aixo no vol dir que hi hagin accedit 320 persones, algunes persones hi hauran accedit més d'un cop i d'altres ho
hauran fet conjuntament en un mateix acces. Pel que fa al correu
rebut, he rebut missatges d'Anglaterra, del Perú, de la Universitat
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d'Alacant i d'altres llocs més propers; la majoria, missatges enviats
per cerverins i segarrencs que per circumsümcies de la vida estan
instal·lats en aquests llocs i que han trobat en Internet una nova
manera de no perdre el contacte amb el seu lloc d'origen.
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