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Salutació a la Mare de Déu de la Riera
Verge de la Riera:
Novament el poble de les Borges acut a la cita anyal de la vostra
rebuda i entrada a la vila.
Sempre us tenim, però volem fer aquests acte simbòlic de rebre-us a la
vigília de la nostra més gran festa que la dediquem precisament a Vós.
Sigueu, sí, la nostra alcaldessa. Preneu possessió entera i total de la
nostra vila, però sigueu, sobretot, la nostra Mare espiritual.
Quan públicament i amb veu alta ens dirigim a Vós, ho fem conscients
de la responsabilitat que comporten les nostres paraules i de que aquestes han
d’anar més lluny dels sentiments d’aquests acte tan entranyable pels borgencs.
La principal missió dels que assumim un càrrec públic és vetllar per
l’harmonia i la convivència, procurant que la nostra actuació no sigui motiu
d’enfrontament. Al cap i a la fi, als pobles, la política no deixa de ser una afició
i hem de procurar, tots plegats, no deixar-nos portar per la passió.
Tenim molts projectes i moltes il·lusions que hem de dur a terme entre
tots. Una persona, o quatre, o deu, poca cosa podran fer si no es compta amb el
recolzament del poble i de les entitats.
Jo us demanaria, Mare de Déu de la Riera, que arribéssiu al cor dels
borgencs i els contagiéssiu de la vostra magnanimitat perquè sapiguem distingir
els valors materials i els espirituals i tinguem un sentit equilibrat del que és just i
del que pot resultar simplement terrible.
Ajudeu-nos a tenir bona convivència entre tots els convilatans: que tot i
tenint les nostres conviccions sapiguem respectar les dels altres. Que les bones
costums i les bones maneres de fer siguin cada vegada més patents i clares.
Ajudeu el nostre jovent: voldríem un jovent conscient dels seus valors,
del seu futur i ben ple d’esperança. Que tingui la joia de viure i estigui ben segur
que una vida autèntica només pot tenir origen desterrant l’egoisme.
Ajudeu els nostres infants que són l’alegria de les nostres cases.
Esvaïu els malentesos, les rancúnies, les enveges i els odis.
Feu de tots nosaltres un poble pacífic, agradable i de bon viure.
Feu-nos ser mereixedors de la vostra companyia en aquests dies de
l’any 1987. Gràcies.
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