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FESTA MAJOR EN HONOR DE LA MARE DE DEU DE LA RIERA 
7 DE SETEMBRE DE 2015 

 

 
 

SALUTACIÓ-PARLAMENT DE BENVINGUDA 
Esteve Folch Medico, director de l'Institut Fontanelles del curs 2006-2007 al 2014-1015 

 
Salutació protocol·lària: Alcaldessa d'honor, batlles, alcaldes, regidors, vilatans... 

 
Els borgencs i borgenques heu permès, en un gest que us honora, que us acompanyi a la 
Mare de Déu de la Riera i a tots vosaltres en aquest acte de benvinguda. Sóc conscient 
de la importància del fet. Moltes gràcies per l'honor i consideració que em feu de poder 
dirigir-me a la Senyora del terme de Les Borges del Camp. 

 
Benvinguda,  Mare de Déu de la Riera! El meu cor sap que amb aquesta salutació enceto 
a les Borges del Camp un espai festiu, el més significatiu de l'any, on la vostra estància al 
poble durant uns dies significarà un doll de favors que concedireu generosa. 

 
Durant uns quants anys, he sigut un fidel seguidor d’aquest acte, que sempre m'ha 
desvetllat sensacions festives i emotives. Des de l'inici de la posada en funcionament de 
l'Institut Fontanelles, us he acompanyat, sempre des de la distància i el respecte.  Era un 
mut espectador que seguia amb interès un acte festiu, de festa major i que des del primer 
moment em va fer l'efecte que era un espai culminant en l'esdevenir anual del poble de 
Les Borges del Camp. 

 
Avui me n'adono de la importància d'haver estat convidat a donar la benvinguda per part 
d'un foraster, d'un que no creu gaire en segons quin tipus de manifestacions festives o bé 
religioses quan són espúries. La vostra és totalment genuïna i fidedigne. M'he adonat, 
amb els pas dels anys, però, que no només és un acte religiós, és un acte que recull el 
sentiment d'un poble que s'estima la seva festa, la seva tradició, la seva Mare de Déu de 
la Riera, que la sap viure des de tots els angles i perspectives. Cadascú pot viure aquest 
moment davant la  Mare de Déu de la Riera com millor li plagui, però tots els presents som 
conscients que és un acte que ultrapassa el sentiment religiós i que s'entronca en la 
tradició festiva del poble des de fa segles. 

 
No m'agradaria desaprofitar l'ocasió per demanar-vos, generosa i clement com sou, uns 
favors. Us vull demanar, Mare de Déu de la Riera, per la Rosa, el Pau, la Clàudia, el Quim, 
la Lluïsa, pel José, el Ramon,  per totes les homònimes,  pels mestres, professors, i 
alumnat que començaran el curs esperançats, per tots els presents que segueixen i 
expressen amb la seva presència el respecte que us professen, pels absents i que saben 
que quan s'adrecen a Vós, els teniu presents. 

 
Avui és diada assenyalada, de festa, vivim-la amb els diables, la processó, els coets, el 
seguici... Fem camí a buscar-vos, xerrem de com serà la festa, preguem, si farà bona 
vetlla, quin temps tindrem... 
Fa uns moments, quan fent camí de l'ermita, al poble que us espera, voltada de focs, 
diables, soroll, canalla, forasters, devots, segur que sentiu com ningú el batec dels 
borgencs i borgenques preparant-se per a la festa, amatents que amb la vostra senzilla 
presència doneu el vistiplau a la Festa Major. 

 
Em cal fer-vos una petició especial en nom de tots els catalans donada la  benvolença 

amb que ens acolliu i escolteu sempre. 



04/09/15 2  

Davant la proximitat del dia 27 setembre, no em puc oblidar de demanar-vos una atenció 
especial. Aquell dia  tots els catalans de cor lliure i de pensament ardit tenim una cita. Cal 
que no l'oblidem. Hem de ser capaços, com avui, d'aplegar-nos al voltant d'una diada 
especial, com estem ara aquí. Hem de fer un acte democràtic i valent. Vós sou, avui, el 
centre de la festa, sou el far que il·lumina aquesta placeta, il·lumineu la catalana terra i 
el proper dia  27 serà com una altra arribada vostra al poble, un esclat de coets, una festa 
major de tot el nostre país. 

 
Mare de Déu de la Riera espero que no hagi estat ni massa  pesat, ni massa prudent en 
fer peticions, espero que tots els que es vulguin aplegar al vostre voltant els acollireu, 
vinguin del nord o del sud, d'Alforja o Riudoms, de Riudecols o Maspujols... 

 
Moltes gràcies per poder adreçar-me de forma directa, jo diria agosarada, sense 
intermediaris, benvinguda a la plaça de sant Antoni on batega el cor de les Borges. És un 
moment especial on volem mostrar l'alegria de la festa, on som catalans que estem 
gaudint de una de les tradicions que fan més Festa Major. 

 
Per acabar, escolteu el prec que faig en nom de tots els presents, Maria, mare del 
Salvador, veïna silenciosa durant tot l'any, que des de l'ermita talaia el poble i li dóna 
aixopluc: ajudeu-nos a ser catalans cívics, conscients de l'esforç que haurem de fer per 
esdevenir un poble lliure. 

 
Sigueu benvinguda als nostres cors i senyoregeu  la Festa Major. 

MARE DE DÉU DE LA RIERA, SIGUEU BENVINGUDA! 

 

 
 

Esteve Folch Medico, director de l'Institut Fontanelles del curs 2006-2007 al 2014-1015 


