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Parlament de benvinguda a la Mare de Déu de la Riera 
Les Borges del Camp (Baix Camp), 7.9.2012 

 
(Salutacions protocol·làries) 

 
Alcaldessa d’Honor, 

 
En nom de totes les persones que ens hem congregat per tal de rebre- 
us, us dono la benvinguda un any més al vostre poble, a les Borges del 
Camp! 

 
Sóc conscient de l’honor que m’ha correspost en adreçar-vos aquestes 
paraules solemnes de benvinguda, atesa la importància que té per als 
borgencs i les borgenques la vostra Arribada anual, per l’esdeveniment 
religiós i cívic que representa, per la seva capacitat de convocatòria, 
per la intensitat dels sentiments i emocions que s’hi viuen, per la 
manifestació tan rellevant d’una identitat cultural que no només s’ha 
de preservar, sinó que s’ha de difondre. 

 
Em sento ben agraïda per aquesta oportunitat que he tingut de 
participar tan intensament del moment culminant de la vostra festa, 
que és una festa gran per al vostre poble. 

 
Prou sabeu que, per a molts veïns i veïnes d’aquest poble, i per a 
moltes persones que hi tenen les arrels familiars, sou objecte de 
profunda i sòlida veneració religiosa, Mare de Déu, sota l’advocació de 
la Riera. I que per a tothom sou un referent, sou pal de paller d’una 
identitat que s’obre a la comarca i al país, amb tota la seva esplendor, 
amb tota la seva força. 

 
Us demano, Alcaldessa d’Honor, que feu que les Borges del Camp tingui 
pau i concòrdia els propers dies i al llarg de l’any, i que els seus veïns i 
veïnes: 

- superin les tribulacions i dificultats que puguin tenir, 
- enforteixin els seus lligams de comunitat, i, 
- fent festa, aprofitin també per trobar-se i retrobar-se, per mirar 

la quotidianitat des d’un altre punt de vista, el lúdic. 

 
Catalunya està vivint moments de dificultat, la crisi s’acarnissa en 
moltes persones i famílies: més que mai, hem de saber aprofitar totes 
les oportunitats que tenim per enfortir la cohesió social i nacional, i per 
demostrar,  amb  fets, que  som  solidaris, que  ens  mena  l’estimació 
envers els altres i un impuls fratern que ens fa ser ben sensibles al 
dolor de les persones que ens envolten, a les seves necessitats i a les 
seves mancances. Ajudeu-nos, Mare de Déu de la Riera: 

 
- a no perdre mai l’esperança, 
- a no caure mai en el desànim ni en l’apatia, 

- a fer realitat el nostre desig compartit de progrés material i 
espiritual per al nostre poble, 



- a fer pinya –cadascú amb les seves responsabilitats- perquè en la 
vida quotidiana pugui ressorgir amb força tot el positiu que 
tenim.... 

 
Precisament avui hem sabut una bona notícia, de la qual us volem fer 
partícip, perquè de ben segur que significarà la creació de llocs de 
treball i l’increment de l’activitat econòmica en aquestes comarques: 
el Govern català ha formalitzat un projecte d’inversió que consolidarà 
Catalunya com a referent turístic mundial, en uns terrenys al llindar de 
Port Aventura. Mare de Déu de la Riera, tant de bo que aquest projecte 
i tots els projectes –grans i petits- que estiguin endegant-se tirin 
endavant, i que permetin crear les condicions d’un major benestar! 

 
La  crisi  econòmica,  amb  les  seves  conseqüències  socials,  s’ha  vist 

agreujada per una crisi profunda de valors: tenim la lliçó ben apresa. 

 
Ajudeu-nos a insistir en la cultura del ser, en comptes de la del tenir; 
en  l’autenticitat,  en  comptes  de  l’aparença;  en  la  sobrietat,  en 
comptes de l’ostentació; en la recerca del bé comú, en comptes de 
l’interès egoista. 

 
Ajudeu-nos, en definitiva, a ser millors, Mare de Déu de la Riera, i que 
la vostra presència materna al cor del vostre poble ens doni més força 
per superar les dificultats i per avançar, i ens faci insistir en el caliu 
que mai no ha de faltar en les nostres llars, en les relacions entre veïns 
i en el si de la comunitat! 

 
Sigueu benvinguda a les Borges del Camp, i que per molts anys hi 
pugueu ser venerada i acollida cada mes de setembre, a les acaballes 
de l’estiu! 


