Pregó de la Festa Major 2013
Les Borges del Camp , Cal Dasca
1 de Setembre de 2013
Poliesportiu El Garrigó

Benvolgut Senyor alcalde, regidores i regidors, borgenques i borgencs
Molt bon vespre a tothom.

Des de l’entitat del Poliesportiu, estem molt agraits a l’alcalde i a tot el Consitori que
hagin pensat en nosaltres per fer el pregó de Festa Major d’enguany, en honor de la
Mare de Déu de la Riera.
És una gran satisfacció i al mateix temps responsabilitat per tota la junta, per mi, i
per extensió per tots els socis i simpatitzants de l’entitat.
Aquest any, com tots sabeu, el Poliesportiu fa 40 anys de la seva constitució i s’han
dut a terme un seguit d’activitats per celebrar-ho que culminen en aquest pregó.
No pretenem fer un pregó de grans referències històriques , doncs ja hi ha hagut en
el passat pregoners de gran vàlua que ho han cobert amb excelència. Més aviat li
hem donat una vessant lúdica i distesa, més acord amb el caire de l’entitat que
representem.
Com veureu tot va lligat amb un fil conductor, que és un element tan bàsic i a l’hora
tan importat com l’aigua, i diriem que és també l’alma mater del Poliesportiu.
El que ha estat el “Poli” des de fa 40 anys, és molt difícil de sintetitzar en pocs
minuts, però des d’aquell 26 d’Octubre del 1973, quan es va convocar a tots els
caps de família de la vila, per tractar la compra dels terrenys, i la constitució del
patronat, fins l’actualitat, ha plogut molt, i entre mig hi ha hagut molts esforços,
durs treballs, projectes aconseguits, compromís, i sobre tot il-lusió, molta il-lusió,
per part d’un nombrós grup de borgencs i borgenques, però també de gent de fora
vila i dels nou vinguts que s’hi han afegit durant aquests anys, contribuint a fer una
entitat més heterogènia i rica.
Mai més ben dit que ha estat un exemple de treball de poble, que va portar a Les
Borges a ser capdavantera i a tenir unes instalacions que cap poble veí tenia i que
segeix sent referència en molts aspectes, avui en dia.
Cal remarcar també l’estreta col.laboració amb les diferents entitats i en particular
amb els Ajuntaments de cada moment, que han fet que el projecte fos viable, i que
ha estat una complementació perfecte entre les dues entitats.

Això ha fet i encara fa, que la suma dels esforços dels dos costats i el suport
incondicional de l’Ajuntament, en garanteixin l’èxit.

Com tots sabem, en els temps que corren, no és fàcil per cap entitat sobreviure i
poder tirar endavant, i menys quan les prioritats personals, malauradament han
hagut de canviar.
Però el Poliesportiu segueix sent una entitat viva i dinàmica, amb més de 500 socis
i encara que amb pocs recursos econòmics, amb un capital humà que moltes
vegades els supleix amb escreix. Això creiem que li dona un futur esperançador , i
el Poliesportiu d’aquí uns anys serà on tots nosaltres volguem que sigui, i de segur
poder celebrar els 50, 80 o els 100 anys.

Hi ha un nexe d’unió entre la nostra Festra Major i el Poliesportiu, doncs el camí
natural després d’un estiu de piscina i moltes activitats al “Poli”, és moure’ns del turó
del Garrigó, cap als carrers i places del poble, per disfrutar de la Festa.
La “Festa Gran” , en majúscules, que com ja sabeu va ser declarada Festa
Tradicional d’Interés Nacional, declaració que posa el llistó molt alt i ens convida a
tots, començant per l’Ajuntament , però també a totes les entitats de la vila a fer-ho
cada any millor, i sense perdre la tradició, anar buscant cada any noves fórmules
per que segueixi sent uns Festa atractiva per tothom.

D’actes n’hi ha per a tots els gustos , començant per l’emblemàtica Tronada , la
desitjada i esperada Arribada de la Mare de Déu de la Riera, les lluïdes Misses i
Processons, els gegants, les sardanes , Balls i Concerts, i tants altres actes que
conviden a sortir, i faran disfrutar des d’els més petits fins al avis.
Abans d’acabar voldriem agraïr a tota la gent que ha treballat per aquest pregó, i
particularment a la Montserrat Pàmies,l’esforç , dedicació i entrega que hi han posat
I ja per finalitzar, en nom de la Junta del Poliesportiu i en el meu us convidem a
participar en aquests actes i us desitgem una Molt Bona Festa Major 2013

VISCA LA FESTA MAJOR !!!!!

