
Pregó de la Festa Major 2015 
 
 
 

Senyor Alcalde, senyors regidors, borgencs i borgenques, 

En aquest any en que l'associació de dones borgenques 

celebrem els 25 anys de la seva constitució, és un gran honor 

ser les encarregades de fer el pregó de la nostra Festa Major. 

Per part meva, si l'any passat m'haguessin dit que avui seria 

aquí dalt no m'ho hagués cregut pas. 

L'associació  té els seus inicis l'any 1990, quant un grupet de 

dones amb inquietuds i ganes de fer coses van decidir trobar-se 

a les granges de l'Anselmo Pinyol i començaren fent pintures, 

manualitats, tallers de cuina i a poc a poc feren coses de més 

complexitat com encarregar-se'n de fer els vestits dels gegants i 

dels diables, de les cavalcades de reis, les paelles d’arròs a 

l'ermita on van a arribar a ser 700 persones, els bingos solidaris 

que segueixen perdurant 

amb el temps, la tómbola especial per a l'església on van recollir 

un milió de pessetes, els festivals musicals, tan participatius i 

que tant d’èxit van tenir. 

Varem rebre l'empenta perseguir endavant de l’alcalde Robert 

Ortiga que va posar a la nostra disposició un local més ben 

condicionat i, des de llavors la resta de consistoris ens ha donat 

suport sempre. 

És de remarcar la trobada anual d'associacions de dones del 

Baix Camp que va convocar més de 800 dones de la comarca 

amb un dinar a les naus del Miralles i que encara es recorda per 

l’èxit que va tenir. En fi, tantes i tantes coses. 



Sempre amb la participació de les nostres associades i de les 

que ja no estan entre nosaltres, per les que guardem un 

especial i afectuós record. 

(Ja veieu que 25 anys donen per molt) 

 
En aquests difícils moments que ens toca a tots, podríem dir 

que estem una mica en hores baixes, necessitem gent jove que 

aporti sabia nova i ganes de fer coses, però estem segures que 

amb la participació  de tots i totes vosaltres i amb l'ajuda de les 

noves institucions (l'ajuntament), tornarem a remuntar  

l'associació de dones amb l'empenta i les ganes que ens 

caracteritzen i que mai ens han faltat. 

Ja a l'any 1997 la presidenta Llibertat Pujol va donar la 

benvinguda  a la Mare de Déu de la Riera en aquella festa 

major, aquest any 2015 som les encarregades de fer el pregó i 

segur que hi serem forces anys més per celebrar i participar 

d'una manera  o altra a la nostra festa, sempre disposades a 

donar un cap de ma quant faci falta. 

Com sabeu hem inaugurat una magnífica exposició amb les 

coses que fan les nostres associades, pintura, manualitats i 

magnífics treballs de Patchwork, així com també un recull de 

fotografies significatives  de tots aquests anys, no deixeu de 

visitar-la i participar en tots els actes programats, i sempre a la 

vostra disposició. 

 
Associació Cultural de Dones Borgenques 

 
Moltes gracies per ser aquí i a gaudir d'una bona Festa 
Major. 


