anys

Dos-cents anys son una fita important, sobretot, si com en aquest
cas, fem referencia a que els devots de Sant Magí -el Barrí- bastien
una Ca pella per honorar al seu Patró, refermant 1'antiga tradició
d'aquest Patronatge que és rebia des de la verna Església de Sant
Domenec, a cura deis PP. Predicadors.
Els vells Barris de Cervera han mantingut sempre les seves tradicions. Pero cap com el de Sant Magí. La tradició d'anar a la Brufaganya a buscar l'aigua miraculosa, repartir-la per tota la població,
reunint-se al final a la Placeta, segueix en peu, a pesar dels grans
canvis viscuts en aquest segle.
Es per lo tant Sant Magí una Festa cerverina, amb majúscula.
Es l 'expressi6 d 'un petit barri que any rera any, cerca mantindre la
Festa, a pesar de les dificultats. Que s'aplega per a fer-Ia més agradable, més participativa.
I en arribar a aquests dos-cents anys de "capella propia", la petita
campana tocara alegrement a Festa. Peró les altres campanes, les del
cloquer de Santa Maria, que contemplen des de l 'al~aria la Capella,
uniran les seves veus, perqué els cerverins i els comarcans sapiguin
que hi ha Festa grossa a un Barrí de la Ciutat.
I els cerverins, com cada any, i, molts amics de la Comarca, no
faltarem a la crida. I, en aquesta ocasió, principalment, els cerverins de
Jora vila, retornaran, per unes hores, per estar entre nosaltres, recordant dies de la seva joventut, quan havien, també, esperat l'arribada
dels "ruquets" de Sant Magí, i de l'aigua de la font de la Brufaganya; que Magí, l 'anacoreta, feu brollar per deturar la sed dels seus
botxins.
Cervera es reunira -s 'aplegara- pels carrers del Barri.
Sera una Festa gran dins del petit espai del barrí.
Una felicitaci6 molt cordial per tot lo que representa aquesta Diada
del Bicentenari de la Capella de Sant Magí, des de la Pla~a Major, que
n 'és vei'na, i, sobretot, des de La Paeria.
Joan Salat i Tarrats
Paer en Cap

Ja són aquí les festes.
Un esclat d'alegria que referma els vincles de germanor entre tots nosaltres.
Uns dies en que CAIXA PENEDES vol fer costat,
més que mai, a tots aquells homes i dones que creuen, com nosaltres,
que només des de les més profundes arrels poden créixer els millors fruits.
CAIXA PENEDES,
un símbol de futur que ve de les arrels.
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