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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

Mare de Déu de la Riera,
L'Il· lustre Ajuntament amb seu Alcalde al capdavant, m'ha fet l'honor enguany de
donar-vos la benvinguda, com a Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya, en nom de totes les borgenques i tos els borgencs.
Voldria doncs fer-vos arribar la devoció, la fidelitat i , l'estimació de tot el poble i de
tots els vilatans, així com la dels seus familiars i amics, i de la gent, que com jo mateix,
compartim aquest any amb tots vosaltres la Festa Major.
Amb la vostra sortida de l'ermita, Les Borges fa palès el seu respecte per la tradició i la
seva història, i vos us acosteu, encara una mica més, a totes i a tots els que us veneren i
estimen, i que saben, ben a dins seu, que sempre esteu i estareu al seu costat, recolzantlos en els moments d'angoixa o de dificultats, però també en els moments de felicitat i
joia.
És des de l'espiritualitat, el respecte i la tradició que us donem la benvinguda.
Sí mirem més enllà de Les Borges del Camp, cap altres contrades properes i més
llunyanes- convindreu amb mi que ens trobem en un món trasbalsat; amb conflictes i
guerres arreu; amb amenaces, amb desigualtats i injustícies, amb poc respecte al medi
natural, on el benestar i la prosperitat no arriba a tothom; on el materialisme ha
substituït l'humanisme; la individualitat la solidaritat, un món encara molt lluny de la
pau i l'esperança que tots desitjaríem.
Ara fa tot just un any, arran dels atemptats de l'11 de setembre, tots aquests fets es varen
fer encara més evidents. Vàrem assistir perplexos a l'atac al país més poderós del món, a
l'enfrontament entre el nord i el sud, el xoc entre dues cultures, entre dues maneres de
veure i entendre les coses, i també per a molts l'enfrontament entre dues espiritualitats.
Un any després molts de nosaltres encara seguim esgarrifats amb les imatges d'aquells
atemptats. Moltes coses han canviat o són diferents ara. El món, veritablement s'ha
capgirat. El creixement econòmic s'ha enlentit, alguns conflictes bèl· lics com el d'Orient
Mitja no ha millorat, i les amenaces de nous atacs i nous enfrontaments continuen.
Si l'onze de setembre era una data històrica per a tots els catalans, ara ho és per el món
sencer.
Algú pot pensar que tot això no ens afecta, que ens queda massa lluny, però vos sabeu,
que d'una forma o d'altre ens influeix i que de ben segur influirà el futur dels nostres
joves i dels nostres fills.
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I és per això que avui trobem arreu, des de qualsevol tipus de creença o des d'altres
posicionaments, un desig de pau més fort que mai. Cal esperar que la commemoració
aquests dies d'aquell onze de setembre porti la serenitat i el seny que tots voldríem.
Enguany coincidint amb els actes de la Festa Major celebrem el desè aniversari de la
posada en funcionament del Centre d'Atenció Primària i de l'àrea bàsica de salut, que ha
representat una millora notable de l'atenció sanitària a la població.
És per això que enguany volem demanar-vos que ens ajudeu a mantenir i millorar la
nostre salut, com tots els professionals del centre, als que volem agrair el seu esforç i la
seva dedicació.
Les Borges del Camp, vila mil· lenària, amb uns orígens, un caràcter i una història
pròpia, amb un llarga tradició d'acolliment i de diàleg, vol reiterar un cop més en aquest
acte, i davant de la seva Alcaldessa d'Honor, la Mare de Deu de la Riera, el seu
compromís amb el progrés, la seva voluntat per treballar pel benestar i la prosperitat; en
definitiva per un futur que volem que sigui millor.
Us demanem a Vos, que avui aquí, i la resta de l'any des de la vostre ermita ens ajudeu
pel camí de la pau, la concòrdia, la solidaritat i l'humanisme.
Benvinguda sigueu sempre.
A totes i tots vosaltres us desitjo, de tot cor, una molt bona i saludable Festa Major.
Gràcies, senyora.
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