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Pregó de Festa Major 
 

Bon vespre a tothom, borgenques, borgencs i visitants. 

Moltes gràcies per la vostra assistència a aquest pregó que obre oficialment la vostra Festa 

Major en honor a la Mare de Déu de la Riera. També vull donar les gràcies a l’alcalde -el 

Joaquim- i a tot l’Ajuntament de les Borges del Camp per la seva invitació: creieu-me que 

per a mi és tot un plaer ser avui aquí amb vosaltres, i també una gran responsabilitat atesa 

la rellevància d’aquesta festa. 

Ara mateix, en començar el meu pregó, m’he referit a aquesta festa com ‘la vostra Festa 

Major’, però de fet hauria d’haver dit ‘la festa major de tothom’, perquè certament cada 

any per aquestes dates rebeu la visita de moltes persones de pobles veïns disposades a 

gaudir dels diversos actes que hi programeu. Jo també sento molt meva aquesta festa, entre 

altres coses perquè també soc una mica borgenca: el meu avi matern era d’aquí -es deia 

Sans, com el meu segon cognom-, i encara que jo sigui de Reus, sempre que puc m’agrada 

explicar aquest vincle familiar que tinc amb les Borges del Camp i també amb la vila veïna 

de Maspujols. Per tant, us conec molt, i sé de primera mà que sou un poble obert, 

acollidor, dinàmic i participatiu. 

La Festa Major de la Mare de Déu de la Riera també és ‘de tothom’ perquè, precisament, 

va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya, 

igual que el Ball de Diables de les Borges, que és un Element Festiu Patrimonial d’Interès 

Nacional. Aquestes dues expressions populars -la festa i el ball de diables- van agafades de 

la mà, i conformen un conjunt patrimonial únic que us fa únics com a poble i que, alhora, 

contribueix a engrandir la riquesa cultural del nostre país. 

I si parlem de cultura del país, de Catalunya, cal posar de manifest el paper que tots i 

cadascun dels pobles i de les ciutats heu tingut i continueu tenint en la preservació i 

l’impuls de les tradicions que ens són nostres. Els municipis, cadascun amb la seva 

singularitat, sou un motor d’activitat cultural que contribueix a mantenir viva la nostra 

identitat nacional. Els Diables –però també la Colla Gegantera, l’Associació Cultural de 

Dones, l’Associació de Gent Gran, l’Associació Juvenil Els Havanus, la revista ‘la Borja’ 

o els diferents clubs esportius de la vila- ajudeu a mantenir el país viu, i ja sabem que un 

país viu és aquell que no s’atura, que busca nous horitzons i que camina cap al progrés. 

Des de les tradicions i des de la cultura també es pot avançar cap al futur, perquè tradició i 

modernitat són perfectament compatibles, i aquí a les Borges en tenim una mostra clara. 

Val a dir que en la majoria dels casos -per no dir en tots- les entitats avancen gràcies a 

l’altruisme, el voluntariat i l’estima pel poble per part de totes les persones que en formen 

part. Jo mateixa soc sòcia de diferents entitats, i a més tinc un casteller a casa, i per això sé 

que la constància i l’estima per la terra i per la cultura són clau per mantenir i fer créixer 

una entitat i, alhora, contribuir a engrandir el ric i divers teixit associatiu que tenim al 

nostre país. 

Perdoneu que abans no hagi esmentat totes les entitats de la vila, però és que en sou tantes 



que m’hi podria estar una bona estona! En tot cas, això demostra el que us comentava: sou 

dinàmics i emprenedors. Un veritable motor del Camp i del conjunt del país. L’alcalde i la 

resta de l’Ajuntament ja m’havien posat al dia de tota la feina que feu totes les entitats del 

poble, i segurament és per això que en diverses ocasions els pregons de la Festa Major de 

les Borges han anat a càrrec d’entitats de les Borges, com a reconeixement a la vostra tasca 

col·lectiva. De la mateixa manera, en aquest pregó d’avui jo represento a una institució 

formada també per dones i homes que treballem, precisament, per fer costat a l’activitat 

dels pobles i ciutats de les nostres comarques, incloent-hi les iniciatives que es duen a 

terme des del món associatiu i cultural. Vull aprofitar aquest aparador que avui m’heu 

ofert per felicitar les entitats de les Borges per la vostra empenta, i us recordo que la nostra 

institució us dona suport mitjançant diferents convocatòries periòdiques d’ajuts, que podeu 

consultar a la Guia de Serveis que trobareu a la pàgina web de la Diputació de Tarragona. 

El fet que els municipis sigueu un motor de país fa que des de la Diputació de Tarragona 

també hi vulguem estar a l’alçada. La nostra institució també esdevé ‘de facto’ un potent 

motor del territori, fent costat -com us deia- a pobles com el vostre per tal que pugueu tirar 

endavant projectes i iniciatives, en matèria de serveis, infraestructures, ocupació, medi 

ambient, ensenyament o cultura, com és el cas que avui ens ocupa. Al capdavall, estem 

contribuint a augmentar les oportunitats als municipis donant cobertura tècnica i suport 

econòmic a les necessitats i les iniciatives que sorgeixen de la mateixa població o dels seus 

ajuntaments, és a dir, des de la base mateixa dels municipis. 

No fa gaire, per exemple, hem col·laborat econòmicament amb l’Ajuntament de les Borges 

en el finançament de múltiples i importants obres per millorar carrers i altres espais 

públics, com ara el parc infantil, o per a la instal·lació d’un ascensor a la residència d’avis, 

per citar-ne dues de les més recents. 

Però el nostre suport al món local no ve d’ara, ni molt menys. Fixeu-vos si fa temps que 

treballem pels pobles i ciutats, que, fa més de cent anys, el 1918, la Diputació de 

Tarragona va fer arribar el telèfon per primer cop al municipi de les Borges. Aleshores, 

aquella actuació es va fer en el marc de la Mancomunitat de Catalunya, una institució de 

govern que estava formada per les quatre diputacions catalanes i que va existir des de 1914 

al 1925. La Mancomunitat va dur a terme nombrosos projectes de modernització del nostre 

país, entre els quals els que feien referència a les comunicacions. Això va permetre que les 

Borges del Camp fos un dels primers pobles del Baix Camp i del conjunt de la demarcació 

de Tarragona en disposar d’aquest mitjà de comunicació. Avui, a la Diputació recollim 

aquella herència modernitzadora de la Mancomunitat i continuem adaptant-nos als temps 

actuals en matèria de comunicacions, facilitant l’arribada de la fibra òptica a l’àmbit local 

de la demarcació de Tarragona en virtut d’un acord amb la Generalitat. 

Amb el Consistori de les Borges hi col·laborem molt sovint, arreglant els carrers però 

també posant a punt altres equipaments i serveis. I ho fem perquè és la nostra obligació 

com a administració supramunicipal i perquè el vostre alcalde i els vostres regidors i 

regidores estan molt a sobre de tot el que els podem oferir, i ens ho demanen per fer 

avançar el vostre poble. ‘Entre tots ho farem tot’, que diu la dita... I certament, és la suma 

de tots el que ens fa avançar dia a dia. Per això el lema de la nostra institució és ‘la 



Diputació suma’: suma amb tots vosaltres per millorar les condicions de vida i, en 

definitiva, el benestar de la ciutadania. 

No em vull estendre en tot el que fem a la Diputació de Tarragona. Simplement us n’he 

volgut fer cinc cèntims perquè, encara avui, hi ha gent que no coneix del tot el que fem a la 

Diputació. I, sobretot, he volgut reiterar tot aquest suport que prestem al món local i 

convidar-vos a que en feu ús, tal com fa el vostre Ajuntament. Estic segura que l’alcalde i 

els regidors aprofitaran la meva estada aquí per demanar suport econòmic o tècnic per a 

nous projectes per al poble, i ben fet que faran! A la Diputació sempre hi som, i també en 

un dia festiu tan destacat com aquest. 

I ja que parlem de demanar, us confesso que quan em van demanar que fes aquest pregó, i 

també la salutació per al llibret del programa de festes, vaig estar molt i molt contenta. A 

part de ser un honor -com us comentava al començament del meu parlament-, participar en 

la Festa Major de les Borges del Camp significa retrobar-me amb una part de les meves 

arrels. També em satisfà poder fer aquest pregó com a presidenta de la Diputació de 

Tarragona, i no ho dic pas per vanitat, sinó pel fet de ser la primera dona que ocupa la 

presidència d’aquesta institució pública en els seus dos-cents anys d’història. Tot i que 

encara queda molta feina a fer en la integració de les dones en les institucions del nostre 

país i en molts altres àmbits de la societat, en els darrers temps hem anat avançant força en 

aquest objectiu. Una prova d’això és el fet que, al vostre ajuntament, la majoria de 

representants institucionals de l’actual mandat són dones: la Montserrat, la Raquel, la 

Maria, la Rosa, la Mònica i la Isabel. Totes elles, i també tots els regidors, amb l’alcalde al 

capdavant, vetllen pel vostre poble, i han treballat juntament amb les entitats i la ciutadania 

per bastir una Festa Major ben lluïda i participativa. I pel que fa a una de les regidores, la 

Rosa Abelló és, a més, la primera dona que presideix el Consell Comarcal de la nostra 

comarca, el Baix Camp. 

D’altra banda, no hem d’oblidar pas que aquesta és una festa que té com a gran 

protagonista una altra dona: la vostra venerada Mare de Déu de la Riera, patrona i 

alcaldessa d’honor de la vila. Ella és, de fet, l’origen i la raó de ser d’aquesta celebració, 

que té com a jornada central el pròxim 8 de setembre. Des d’aquí, vull aprofitar per 

felicitar -encara que m’avanci uns quants dies- a totes les nenes i dones que duen per nom 

Maria de la Riera, que m’han dit que són 27. Déu n’hi do, 27! Això ens demostra, un cop 

més, l’arrelament de les borgenques i els borgencs al vostre poble i l’estima per la tradició. 

Aquests dies, honoreu com cal la vostra patrona. De fet, ja vau començar a gaudir de la 

festa ahir dissabte, i així ho continuareu fent fins a la Diada Nacional de l’11 de setembre i 

amb activitats fins i tot més enllà. Jo, com a reusenca amb arrels borgenques, em satisfà 

especialment saber que tots dos municipis, Reus i les Borges del Camp, compartim un acte 

de festa major molt arrelat i, de fet, molt i molt sonat: em refereixo a ‘la Tronada’, que 

celebrareu el proper dimecres, dia 7, i que serà encesa per la dona i per l’home més edat de 

la vila. Enhorabona a tots dos per aquest reconeixement que us fa el poble. 

Estic segura que totes i tots gaudireu al màxim de totes les activitats que s’han programat. 

Per sort, la pandèmia de la Covid s’allunya cada cop més, i això farà possible que la festa 

torni a ser tan participativa com ho ha estat sempre. 



Aquests gairebé 10 dies de Festa Major de les Borges del Camp són del tot adients per 

desconnectar de tot allò que ens neguiteja en el nostre dia a dia. El nombrosos actes que 

s’hi ha programat ens permeten fer un respir a totes i a tots enmig de la feina diària, encara 

que de feina sempre n'hi ha: a les cases preparant els àpats de festa major, a les botigues, 

als bars i als restaurants que aquests dies reben a vilatans i a visitants... Sigui com sigui, la 

Festa Major sempre és especial, i a les Borges encara ho és molt més. Aprofitem-la com 

cal, gaudim-ne i carreguem bé les piles (vosaltres i també nosaltres) per continuar 

treballant tots plegats per assegurar-nos el futur. 

Abans d’acabar aquest pregó, vull donar-vos novament les gràcies de tot cor per haver-me 

deixat formar part de la vostra història. Segurament, el meu avi Sans hauria estat molt 

content de veure’m avui aquí, però sobretot hauria estat content de veure que el seu poble 

continua sent un municipi viu, actiu i que avança amb pas ferm malgrat els reptes que ens 

imposa la societat actual. Entre totes i tots anirem superant tots aquests reptes, n’estic 

segura. Sou un poble amb empenta i això ho fa tot molt més fàcil. 

Borgenques, borgencs i visitants, us desitjo de tot cor que tingueu una bona Festa Major! 

Visca la Mare de Déu de la Riera1 Visca les Borges i visca Catalunya! 

Noemí Llauradó i Sans 

4 de setembre de 2022 


