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SALUTACIÓ a la Mare de Déu de la Riera.
Déu vos guard, Maria!
Mare de Déu de la Riera,
L'Ajuntament amb seu Alcalde al capdavant, m'ha fet l'honor de donar-vos
enguany la benvinguda. Ho faig des de la meva condició de Conseller d’Interior
del Govern de la Generalitat de Catalunya. Un honor que agraeixo sincerament,
i que assumeixo des de la plena consciència que també, i sobre tot, m’adreço a
Vós en nom de tots els borgencs i de totes les borgenques als qui miraré de
posar veu des del respecte i l’agraïment..

Voldria, doncs, ser capaç de correspondre la vostra generositat, sr. Alcalde,
posant la meva veu al vostre servei. Al servei dels borgencs i les borgenques
que, un any més i amb la devoció intacte, s’apleguen (ens apleguem –si m’ho
permeteu) per donar-vos Mare de Déu de la Riera una càlida i cordial
benvinguda.

Un any més, aquí ens teniu, Mare de Déu de la Riera aplegats al vostre costat
per fer-vos arribar la devoció i l'estimació de tot el poble i de tota la gent, que
com jo mateix, compartim aquest any amb tots vosaltres la Festa Major
d’enguany.

Amb la vostra sortida de l'ermita, Les Borges renova i 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 us estimen, i a tots els qui us respecten des de la
certesa que sempre, sempre, sou al nostre costat , tant en moments difícils
com en moments de joia o de celebració com el que ara ens convoca.

És, doncs, des del respecte a la tradició des de l'espiritualitat i la devoció que
us donem, un any més la benvinguda. Déu vos guard , Maria!
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El nostre , bé que ho sabeu Maria, és un país que pot ben considerar-se casa
vostra. S'ha dit (no pas sense raó) que Catalunya és un dels indrets del món on
s´hi concentra un nombre més gran de santuaris consagrats a la Mare de Déu,
consagrats a Vós Maria, sota les advocacions de Montserrat, de Núria, de la
Misericòrdia, del Remei, de la Mercè, del Claustre, de la Cinta, de Queralt, o
sota tants i tants altres , benvolguda Mare de Déu de la Riera.

Però voldria que la salutació d’enguany tingués no sols un to de benvinguda -tal
i com s’escau- sinó que fos també un prec. Enguany, Mare de Déu de la Riera,
ens cal altra vegada el vostre ajut i la vostra empara. Ens cal que estigueu a
prop d’aquells que més pateixen, d’aquells que, malauradament, han perdut la
feina, d’aquells als qui els manca la salut, d’aquells que passen moments de
dificultat personal o familiar, d’aquells que han perdut algú estimat, d’aquells
que encara no veuen la sortida de la crisi que tantes persones i famílies ha
sacsejat.

Ens cal, Mare de Déu de la Riera –i així us ho demanem- que fent-vos propera,
aporteu llum i esperança a tots aquells que han vist sotragades les seves vides
per la dissort. Ens cal així mateix que ens ajudeu a preservar allò més preuat
que tenim com a poble i com a país: la nostra cohesió social, el nostre sentit de
comunitat, la nostra voluntat de conviure amb harmonia i amb respecte mutu.
Una comunitat nacional i un poble certament diversos, però capaços de
mantenir i de preservar el valor de la cohesió i el valor de la convivència. I
capaços catalans i borgencs, borgencs i catalans- de deixar-nos guiar pels
principis del respecte de la solidaritat, de la justícia social i de la llibertat
responsable.

I goso demanar-vos-ho, Mare de Déu de la Riera, amb les paraules del qui fou
bisbe de la meva diòcesi vigatana i que la transcendí notablement , el Dr.Torras
i Bages, gran devot vostre i que us imrecava tot dient: “traieu de Catalunya
l’esperit de discòrdia i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans”, i feu,
d’aquesta manera, que “mai no es desfaci aquest poble català que Vós
espiritualment” – segueix Torras i Bages- infantàreu”
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Les nostres febleses, la nostra feblesa humana, Mare de Déu de la Riera, ens
empeny demanar-vos amb humilitat, que il·lumineu amb la vostra claredat, a
tots els qui tenim lloc de responsabilitat bé sigui a nivell del vostre poble, bé
sigui a nivell del nostre país. Perquè ens ajudeu per tal de prendre en cada pas
la resolució més encertada per a prosseguir el nostre
esperança i amb el coratge i el seny necessaris

camí amb renovada

per tal que els projectes

col·lectius empresos ho siguin al veritable servei de les persones de la
convivència del respecte mutu i de la concòrdia. Perquè entre tots i sense
renunciar a la nostra diversitat, siguem capaços de fornir un poble i un país
pròspers, sobre els valors de la solidaritat, la justícia social i el respecte a la
dignitat de totes les persones, sense excepció de cap mena.

Benvinguda sigueu, Verge de la Riera! i que l’estada de la vostra imatge entre
nosaltres ens ajudi

a caminar per camins de pau, de prosperitat material i

espiritual de justícia i solidaritat per tal que tots els borgencs i borgenques i tots
els catalans i catalanes –sense excepció- ens sentim partícips i actors d’una
comunitat local i nacional solidària, cohesionada, convivencial i pròspera.
Benvinguda Verge de la Riera i gràcies per la vostra empara permanent, des
de la vostra ermita estant, tots els dies de l’any.

Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
7 de setembre de 2014
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