
Amb Magí Torres i Domingo Benet, 
dos grans puntals de la Festa de Sant Magí 

- Amb motiu del segon centenari, ¿podem consignar alguna obra a 
la capella? 

- S'han refor9at amb uns tirants de ferro unes quantes parets que 
s'esquerdaven perillosament. I ara apuntalem la instal.lació de la 
campana. 

- La vela que us va trinxar el temporal de vent, l'heu canviat? 
- No. Amb hores i paciencia l'hem refeta afegint-hi els trossos nous 

que han fet falta. 
- La placeta ha quedat molt neta al suprimir-se tot de fils i cables 

que la creuaven. 
- Sí. Gracies a FECSA. 
- ¿Quina és la base actual económica de la festa? 
- Les aportacions del barri i la ciutat sencera amb el que ens dóna 

durant el repartiment de l'aigua i deixa a la bacina del cambril. 
- I les institucions? 
- Ens ajuden, i ho agra'im molt, l'Ajuntament, algunes Caixes i 

aquest any la Generalitat amb el llibre de poemes del senyor Rabel!. 
- Quantes cavalleries penseu reunir enguany? 
- Entre dotze i quinze. 
- Com? 
- Tres o quatre, no més, d'aquí Cervera. 
- I les altres? 
- Les lloguem al senyor Cisteró de Pavia, resident a Cervera, trac-

tant en cavalleries amb el qual ens entenem molt bé. 
- La recaptació popular ¿s'estabilitza, puja o baixa? 
- Més aviat puja. El que passa és que les despeses tenen el mal 

costum de fer-ho més de pressa. 
- Tenim festa per anys? 
- Esta clar que sí! Sobretot si les ajudes que hem indicat es 

mantenen. 
- Que elles i Sant Magí us escoltin. La vostra devoció i la vostra 

constancia no es poden pansir així com així. 
Ramon TURULL 



sastrería i confeccions 

combat, 1 

santa anna, 1 

tel. 53 07 05 

25200 cervera 

Sastreria Miret s'adhereix a la commemoració deis 

de l'Església de Sant Magí. 

MOLTES FELICITATS 



HOTEL 
BAYO NA 
LA PANADELLA 

Carretera Nacional, 11 - Km. 535 
Telefons (93) 809 20 11 - 809 20 38 

MONTMANEU (Barcelona) 

Hotel - Restaurant - Snack-bar - Foro de Pa 

Estació de Servei - Saló per a Banquets i Festes 

••••••••••••••••• 

Felicita al Barri de Sant Magí per haber conservat 
una de les tradicions més populars a Cervera i que 
els 200 anys de 1

1Església sigui un motiu d 1alegria 
per a tots. 

• ••••••••• 


