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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

Déu vos salve, Mare de Déu!
Humil m'adreço a vos, en nom de tots els meus conveï ns de les Borges del Camp, per
donar-vos la benvinguda al nostre poble.
Emocionat us parlo, pel gran honor que significa que m'hagin encomanat ser la veu que
us invoqui.
Joiós us ofereixo les meves senzilles paraules pels presents i pels absents, pels menuts,
pels joves, per les dones, pels homes i per la gent gran, als qui represento com a
president de l'Associació de Gent Gran del nostre poble.
Vós, ja sabeu com el goig envaeix els vostres fills quan us oferim aquesta salutació i us
nomenem Alcaldessa d'Honor. És una prova de la devoció que us expressem durant tot
l'any, i que avui es manifesta col· lectivament.
Mare de Déu de la Riera, ens conforteu i ens doneu força per superar la tristesa de
l'enyor quan som lluny. Els borgencs us portem al cor i allà on som us elevem oracions i
us adorem perquè intercediu per nosaltres davant Nostre Senyor, però també perquè sou
el referent d'un poble, que sense Vós perdria bona part de la seva identitat.
Dono fe per la meva pròpia experiència, de jove, quan vaig fer el servei a l’Àfrica i,
quan en mig de la desolació, us invocava i recordava pas a pas la reverència i l'amor que
el poble sencer de les Borges del Camp us tributa cada any.
Avui, com llavors, com sempre, ens protegiu i ens doneu força per estimar els altres, per
construir una enriquidora convivència basada en el respecte, en el diàleg, en la
tolerància.
Us donem gràcies per tot això i per ser la llum que ens guia, per ser l'aigua que ens
assedega l'esperit, per ser l’escalfor que ens conforta en els moments de tristesa.
Mare, també us haig de demanar que no ens abandoneu, perquè en moments de bonança
som més febles. Guieu els nostres governants perquè siguin valents i tenaços, però
alhora flexibles i dialogants.
Ajudeu-nos a retrobar-nos en la senzillesa de les coses realment importants, com l'amor
a la família, als amics. Allunyeu-nos de les misèries de cada dia.
Enfortiu-nos l'esperit per ser més capaços de donar que no pas de rebre, i ensenyeu-nos
a trobar la saviesa que ens ha de fer solidaris i misericordiosos amb els altres.
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Som un poble alegre i treballador, que us professa veneració i estima, i Vós, Mare
encisadora, ens responeu amb amorosa protecció. No ens abandoneu perquè nosaltres
continuarem sembrant la devoció mariana en els nostres fills i els nostres néts.
Fructificaran així noves generacions saludables i enèrgiques que, guiades per Vós,
portaran les Borges del Camp i el nostre país cap a un benestar humanitari, afable,
generós i cordial.
Mare de Déu de la Riera sempre sou amb nosaltres.
Benvinguda sigueu per sempre.
Gràcies senyora.

Pere SaIvadó Pi
President de l'Associació de Gent Gran
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