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Salutació de benvinguda a la Mare de Déu de la Riera 

Les Borges del Camp, 7 de setembre de 2018 
Mn. Joan Àguila 
 

Un any més, estimada Mare, ens trobem a la placeta de St. Antoni per donar-vos la benvinguda al nostre 

poble.  

Els borgencs i borgenques de dins i fora vila, de naixença o d'adopció, hem estat fidels a la nostra cita anual 

per l'arribada, i avui en som molts, com sempre, els aplegats per contemplar la vostra mirada amorosa.  

Molts hem pujat fins a l'ermita amb els fanalets i resant els misteris del rosari, i us hem acompanyat, 

precedits pel foc del ball de diables, fins a l'entrada al poble. 

El Sr. Alcalde ja us ha nomenat alcaldessa d'honor i us ha entregat la vara de mando, i ara, als vostres peus, 

només resta donar-vos la més cordial i sentida benvinguda. 

Una benvinguda que, en el meu cas, no pot ser altra cosa que una pregària que brolla del cor per tota la 

gent d'aquest poble que tant estimo i que vaig intentar servir amb goig des del setembre de 2010 fins al 

passat setembre de 2017. Una pregària confiada en la vostra protecció sempre atenta i disposada. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que tots els 

infants del nostre poble puguin créixer en un ambient d'amor i pau amb les seves famílies. Vós que vau 

acollir en els vostres braços a Déu fet un infant tendre, sigueu intercessió i ajuda per totes les mares i pares 

del nostre poble. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que siguem 

capaços d'acollir els que han de fugir de la seva terra per guerres, fam, pobresa o persecució. Vós que vau 

haver de fugir cap a Egipte per salvar la vida de l'infant Jesús, sigueu intercessió i ajuda per tots els refugiats 

que cerquen acollida entre nosaltres. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que 

sapiguem acompanyar i comprendre els adolescents del nostre poble. Vós que vau saber trobar el vostre fill 

quan es va perdre al temple, sigueu intercessió i ajuda pels pares i mares que senten que els seus fills 

adolescents se'ls estan distanciant.  

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que inspiri 

en els joves del nostre poble la valentia i el coratge per acceptar els reptes que la vida els planteja. Vós que 

vau ser valenta i decidida per acceptar  ser la Mare del Fill de Déu, sigueu intercessió i ajuda per a tots els 

joves del nostre poble davant d'exàmens, entrevistes de treball, projectes de parella, participació en 

iniciatives ciutadanes... 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que ajudi a 

totes les entitats que conformen el teixit social del nostre poble i que s'esforcen a oferir tota mena de 

serveis i activitats, mantenint ben viu el nostre patrimoni cultural, material i immaterial... Vós que us vau 

esforçar a ser prop de la vostra cosina Elisabet quan necessitava ajuda, us demanem pels qui al nostre 

poble s'esforcen en la dinamització social i cultural que duen a terme les diferents entitats. Que mai no els 

manqui el vostre alè per no defallir en tan honrosa dedicació. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que ningú 



no hagi de patir per problemes econòmics, que no falti la feina per guanyar-nos la vida honradament i que 

siguem capaços de compartir el que tenim amb aquells que passen per dificultats. Vós que vau fer de la 

pobresa virtut i benaurança a la llar de Natzaret, sigueu intercessió i ajuda per tots aquells que passen per 

estretors econòmiques. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que 

sapiguem acompanyar els malalts del nostre poble, els que estan sols, els que han perdut les ganes de 

seguir lluitant, els que no troben motius per l'esperança. Vós que vau acompanyar el vostre fill tot el camí 

del Calvari fins arribar al peu de la Creu, sigueu intercessió i ajuda per tots els malalts i feu que sapiguem 

fer-nos-hi propers en els moments de patiment i dolor. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que 

sapiguem estar a prop, també, de la gent gran del nostre poble. Ells són la memòria viva de la nostra 

Tradició i el llegat més preuat que hem rebut per herència. Vós que acollireu plena de pietat en el vostres 

braços el cos sense vida del vostre Fill mort en creu, feu que acollim amb amor i tendresa les mancances i 

limitacions dels avis i àvies del nostre poble i que els puguem infondre l'esperança i el consol del 

Ressuscitat quan hagin d'afrontar la nova naixença a la vida plena en Crist. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i a tots aquells que 

portem al cor, aquells que l'any passat estaven entre nosaltres contemplant-vos en aquesta mateixa 

arribada, aquells que potser l'any passat estaven entre nosaltres tirant carretilles i fent-vos llum pels 

carrers del nostre poble, i ens han deixat, i trobem a faltar, i portem al cor... acolliu-los amb ulls d'amor i 

guieu-los cap al cel. 

Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor i demaneu-li que ens 

ajudi a conquerir el nostre futur, a solucionar tots els conflictes, a restar units davant les dificultats i a 

emprendre amb tenacitat i compromís les responsabilitats que hem d'assumir. Demaneu-li que ens doni 

força, perseverança, entusiasme, humilitat i esperit de servei. Vós que vau encoratjar els deixebles 

esporuguits fins l'arribada de la Pentecosta, sigueu intercessió i ajuda nostra, per tal que l'Esperit encengui 

els nostres cors i inflami les nostres vides així com les carretilles dels diables i els castells de focs 

il·luminaran els carrers del nostre poble al vostre pas; i feu que la nostra parròquia sigui sempre llum als 

ulls i foc al cor per donar esperança i escalf a tots aquells que vulguin acostar-se al caliu comunitari de 

l'església propera i, així, fer experiència de trobada íntima i autèntica amb el vostre Fill... i que aquesta 

Salve que ara cantarem representi la salutació joiosa i la pregària més sincera de tots els que avui hem 

tingut el goig de trobar-nos per la vostra arribada... 

 

(...i ara diguem-ho junts perquè aquesta és la darrera:) 

MARE DE DÉU DE LA RIERA, SIGUEU LA NOSTRA MITJANCERA DAVANT DE CRIST NOSTRE SENYOR!!! 

 


