PRESENTACIÓ
Miquel Pont i Farré

Benvolguts,
Ja som a l'estiu. Normalment, el juliol i l'agost són sinonim de
vacances, tranquil·litat ibones migdiades; aquest any pero, la cosa pinta
diferent: després d'una primavera mogudeta, ja tenim estatut, encara
que no sigui al gust de tothom; a la tardor tindrem eleccions al Parlament
de Catalunya i aixo vol dir que tindrem un esti u mogudet... tot i que el
resultat segur que no sera del gust de tothom. 1 en 1' apartat de futbol,
aquest any tampoc serem campions del món ... i aixo, tampoc és a gust
de tothom.
El que sí esta ciar és que els del barri de Sant Magí estem preparant la
festa perque sigui al gust de tothom i perque puguem tomar a retrobar la
vostra simpatia i les ganes de participar... encara que plogui. Com molt
bé deia la nostra pregonera de l'any passat, la Teresa Salat, s'han de fer
moltes quixotades i conquerir molts gegants per poder-la tirar endavant.
Sens dubte el molí més gran és el deis diners pero, per sort, els nos tres
col·laboradors són uns grans guerrers, i les quixotades jales feien els
nos tres avis i bes avis que deixaven la collita a 1' era durant tres di es per
anar a buscar 1' aigua a la Brufaganya.
Els del barri sempre hem viscut amb els gens de conservar i millorar
la festa, pero som conscients que si la festa és manté, és també gracies a
les quixotades de molta més gent, jaque els cerverins sempre han estat
els protagonistes; d'alguna manera s'ha de notar que les festes
tradicionals del poble es fan des del poble i no des d'un despatx a for~a
de talonari!
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1 centrant-nos en la festa, a Sant Magí 1i demanem que quan siguem a
la Brufaganya, no trobem que les granotes volin per la sequera i que
doni més d'un cop de gaiato perque les fonts encara ragin. 1 per veure
aixo us esperem, com cada any, per comprovar-ho, als caminadors, als
ciclistes i a tothom que s'hi vulgui afegir, jaque tothom hi és benvingut
i recordeu: Com més serem, més riurem.
Amb el programa de festes veureu que comptem amb vosaltres. El
que no sabem és si les obres del carrer Major ens deixaran passar amb
els ruquets ... Si convé passarem pel Portalet.
Bon estiu a tothom i ens veiem per Sant Magí.
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