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DES DE LA PLACETA DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

Enguany no es pot dir “com cada any es celebra la Festa de Sant Magí”. 
Les obres del carrer de Sant Magí i de la placeta de Sant Magí afecten la 
centenària festa. Sense paviment, tot ple de pols i pedres, treballadors amb 
màquines i eines, tot plegat dificulta prou el trànsit diari dels habitants del 
barri com per a convidar a fer una festa. Tot sigui per millorar i l’any vinent 
tothom ho pugui gaudir.

Aquests carrers nous tan esperats i desitjats pels veïns! Les voreres, si es 
podien dir així, eren molt estretes i el paviment tot fragmentat i apedaçat. No 
oblidem que les obres de Sant Domènec, implicant camions amunt i avall, 
van fer malbé part d’aquest paviment. I aprofitant l’ocasió: l’horrible camió-
escenari de l’Aquelarre passant gairebé a tocar de dos dits per banda de les 
façanes de les cases. Escandalós! Ara bé, no deixem de banda el malestar 
ocasionat als mateixos veïns del Barri per haver fet entrar les dites obres en 
l’anomenada “Subvenció de l’1,5% Cultural i Pla de Barris” i les conseqüents 
sumes elevades que han d’assumir algunes cases. Entre tots els veïns intentàrem 
rebaixar el preu però no es va poder fer res. D’aquí que algunes cases no 
vulguin saber res de la festa d’aquest any. Però bé, no barregem pomes amb 
peres, s’ha de pagar, d’acord! Una mica més mesurat, també!

 Així doncs, molts aspectes de la Festa del barri es veuen afectats i minvats. 
Tot i que es mantindrà la Marxa a les Fonts de la Brufaganya, l’entrada de 
l’aigua en la vigília del sant es veurà modificada de recorregut arribant tan 
sols a la Plaça Major. El 19 d’agost els més petits podran gaudir dels cóssos al 
Parc Mas Duran. I les misses es celebraran a la Parròquia de Santa Maria de 
Cervera. No deixeu de formar part de la Festa!

Per no perdre el costum: Per Sant Magí, bona festa i bon bocí.
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