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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

Benvinguda al vostre poble, Mare de Déu de la Riera.
Després que, any rera any, han passat per aquest poble de Les Borges del Camp,
diversos personatges importants, per a donar-vos la benvinguda en nom del nostre
poble, aquest any ha tocat a la meva insignificant persona el complir aquest encàrrec.
Tinc el goig de ser filla d'aquest poble, i de saludar-vos en nom de l'Associació de
Dones, que tan us estima i venera, i que s'han sentit molt honorades de poder-vos donar
aquesta benvinguda, encara que sigui d'una manera simple i senzilla, però, això sí, que
ens surt del més endins dels nostres cors.
Com ja sabeu, totes som unes humils serventes i devotes vostres que, en aquest moment
de la vostra arribada majestuosa, d'una manera natural, tots els anys, quan deixen de
petar les carrutxes en mig del silenci i amb totes les mirades posades en vós, Mare de
Déu, l'emoció ens embarga i els nostres cors s'omplen de goig i joia de poder
contemplar-vos i tenir-vos entre nosaltres.
Aquest fet, que avui se'ns manifesta un altre cop, és l'herència que ens han deixat els
nostres avantpassats, i demostra que aquest poble es manté viu en la devoció a Maria de
la Riera a través dels segles.
I és precisament en aquest moment que volem donar-vos les gràcies pels favors que tots
els dies rebem de la vostra benèvola mà, tot i que en moltes ocasions no en som
mereixedores.
Però en aquesta gran diada, Mare de Déu, gosem demanar-vos que seguiu essent sempre
la nostra mitjancera, que no ens deixeu ni un instant de guiar-nos i guardar-nos pels
camins de la vida, avui tan difícils. Que ens ajudeu a ser bones esposes i bones mares, ja
que les dones som el puntal principal de la família. I tan si fem de mestressa de casa
com si treballem a fora, voldríem que fos reconeguda la nostra vàlua, que no hi hagi
discriminació a la feina per el sol fet de ser dona.
També us demanem, Mare de Déu de la Riera, que ens ajudeu a ser tolerants, perquè
puguem gaudir d'una bona convivència, basada en el respecte, l'estima i el
companyerisme en el col· lectiu de dones del que formem part. Tres punts fonamentals
perquè aquesta Associació pugui créixer i seguir endavant amb el mateix entusiasme de
quan es va formar, ara farà set anys, per a que ens servís d’esbarjo a les nostres tasques
quotidianes.
Senyora nostra, si escolteu les nostres súpliques podrem arribar a ser les dones que Vós
voleu i que el nostre poble es mereix i necessita. Així ho esperem, ja que en Vós, tenim
posada la nostra esperança.
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Aprofitant l’oportunitat d'aquesta gran diada, Mare de Déu, us demanem que eixampleu
la vostra mirada vers tots els vilatans i que ens ajudeu a créixer en la nostra fe, a ser tots
plegats més solidaris, a estimar-nos com pertoca a una gran família, que és el que som.
Que tots plegats sapiguem col· laborar en els projectes i entitats del poble. Que sapiguem
evitar, desterrar, les crítiques sempre tant destructives; ans al contrari, que tots siguem
constructors de pau i alegria. Així serem un model de poble català.
Ara, per acabar, només ens resta desitjar-vos que tingueu una bona estada entre
nosaltres. Que tots els borgencs gaudim dels actes que amb tanta il· lusió s'han preparat
en honor vostre
Mare de Déu de la Riera, sigueu benvinguda.
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