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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

Maria, Mare de Déu i Mare Nostra. Déu Vos Salve.
Es per a mi una gran joia, poder-vos adreçar aquest any les paraules de BENVINGUDA
en nom de tots els vostres fills i filles de les Borges del Camp que amb sant orgull tots
els anys us veneren i us proclamen, no solament com a Patrona sinó també com a
Capdavantera del poble amb el títol d’Alcaldessa.
Un poble que escull un guia com Vos, no hi ha dubte que caminarà cap a les millors
metes.
Amb el cant de la salve unirem després les nostres veus per cantar-vos " Eixos ulls
vostres tan misericordiosos gireu-los envers nosaltres".
La vida dels que us estimen queda sempre il· luminada amb la claror de la vostra mirada.
La claror de la vostra mirada és com l'Estrella Polar que assenyala el camí segur als que
van esgarriats. Es també com l'Estel del matí que anuncia on acaba la tenebra i comença
la llum.
Els aquí presents poden molt bé recordar tants moments de la infantesa quan el seus
avantpassats us feien cada any aquest mateix homenatge, el dia 7 de Setembre, i també
quan la mare a la llar els ensenyava a resar: "Déu Vos Salve Maria". I molts potser us
van aprendre a estimar al Col· legi de les Germanes Carmelites, quan a la classe la
Germana els ensenyava cants a la Mare de Déu sobretot durant el mes de Maig i... Amb
quina alegria us feien altars i us oferien flors!.
Mare de Déu de la Riera, esteneu els vostres braços per acollir tots els infants d'aquest
poble. Que tots puguin escoltar ben prop de Vos el batec del vostre cor maternal i
puguin experimentar com el vostre amor els guarda del mal i de perills durant tots els
dies de la seva vida.
Aquest any celebrem quelcom especial per a la memòria del poble de les Borges i també
per a nosaltres, les Carmelites Missioneres Teresianes, Filles del Pare Palau. Estem
Celebrant el 10è Aniversari de la fundació de la Residència d'Avis. La nostra família
religiosa està profundament vinculada a la Història de les Borges.
Fou un 15 de Setembre de l'Any 1879. Es a dir, fa 122 anys, quan les Germanes
arribaven per primera vegada al poble de les Borges del Camp. Llavors es fundà un
col· legi per a les noies.
Durant 87 anys les Germanes es van dedicar a l'educació dels infants i joves. A l'any
1966, es va produir la supressió de la Comunitat, després varen ser 25 anys d’absència,
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encara que no total, ja que durant 7 anys les Germanes es desplaçaven els caps de
setmana des de Tarragona per donar Catequesi als infants.
Però l'estimació i la constància dels fills d'aquest poble aconseguí el retorn de les
Germanes Carmelites, justament farà 10 anys al dia 19 d'aquest mateix mes. Aquesta
vegada ja no era per dedicar-se als infants i joves sinó als avis. Els infants son flors que
s'obren a la vida i els avis el fruit madur que s'inclina pel pes d'una plenitud que espera
obrir-se en una nova promesa de vida en el més enllà. Tots son éssers febles i delicats
que necessiten estimació, guiatge i cura.
Les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes, per la nostra part, no podem negar
que estimem entranyablement aquest poble amb la seva Història, els seus costums, el
seu treball, les festes, tradicions i tot el que configura aquesta població, ho sentim ben
nostre i us ho oferim a Vos Maria en aquesta nit com a la nostra ofrena mes gran i
preuada.
Avui, tot donant-vos la Benvinguda ho volem fer com la vostra cosina Santa Elisabet,
quan us va rebre a casa seva, dient-vos: “Ditxosa Tu Maria perquè has cregut, amb
Tu s'acompliran les paraules que t'han estat revelades de part de Déu”. Vos haveu
cregut Maria i per això totes les generacions us diran: ¡BENAURADA!
La nostra societat d'avui tot i tenint coses molt bones i positives, està afectada per una
forta onada d'incredulitat i també de un materialisme egoista que ens afebleix el sentit
de la vida.
Mare nostra, mostreu-nos a Jesús el vostre fill i veritable Salvador del món. Guardeu la
nostra FE, la nostra ESPERANÇA i feu-nos generosos en l'amor, sembradors de pau i
d'alegria.
Allunyeu del nostre poble i del nostre cor: l'odi, l'enveja, el rancor i les baralles, feu-ne
un lloc de germanor i de festa, de serenor i d'alegria.
Sou Vos la Mare de Déu de la Riera, justament allí, a la Riera, us vau voler fer present.
Allí vàreu voler Vos la vostra ermita, prop dels borgencs i vora l'aigua. Heus ací el
símbol de la vida i de les gràcies mes abundants.
La vostra protecció, amara d'aigua els conreus del terme, i com Mare sol, lícita vigileu
que no manqui l'aigua, sobretot, aquella aigua de la que els nostres cors estan tant
assedegats i la que, Jesús va prometre a la Samaritana: " si sabessis el Do de Déu i Qui
es el que et demana de beure, tu li demanaries a Ell, i Ell et donaria "AIGUA VIVA".
De Vos Maria ens neix aquesta font d'aigua viva, que es Jesús el vostre Fill, Vos ens
atanseu a aquesta preciosa FONT. i també teniu el poder d'aconseguir el miracle de
transformar l'aigua de les nostres tribulacions, dubtes, cuites, desconcerts i realitats
humanes en el VI de l'experiència i la solidesa, madurant la fe i donant plenitud a les
nostres vides.
Però alhora també us escoltem; ja que com als de Canà de Galilea també a nosaltres ens
dieu: "Feu el que Ell us digui".
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Ajudeu-nos Mare a no allunyar-nos dels criteris de l'Evangeli, la doctrina de Jesús el
vostre Fill. Ell ens diu "El que em segueix no camina en la Tenebra". Fora de Jesús,
fora de Déu, no hi ha, ni hi pot haver Llum. Un Poble sense Déu sempre serà un Poble
que camina a les fosques.
Avui la nostra joia és gran, al poder-vos honorar, tenir-vos per Reina, Senyora i
Capdavantera.
Ara, tot seguit unirem les nostres veus per cantar-vos: "Vida, dolcesa i esperança
nostra, Déu vos Salve".
Ens sentim sortosos de tenir-vos tan a prop nostre. Us agraï m la vostra presència i us
demanem la vostra benedicció per tots nosaltres i per tots els homes, germans nostres
arreu del mon.
GRÀCIES MARE!, MOLTES GRÀCIES!
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