
Il·lustríssima Sra. Alcaldessa, regidors i regidores de la corporació municipal,
família, amics i amigues, estimades veïnes i veïns de Talamanca.

És un veritable plaer i orgull ser aquí amb tots vosaltres i no tinc més que agraïment
per l'oportunitat de participar en el pregó de la nostra Festa Major. Jo em pregunto,
què seria d’aquest indret incomparable, d’aquesta geografia que enlluerna, d’aquest
entorn ric de patrimoni, amb racons únics i sorprenents, sense la seva gent? Quin
sentit tindria viure en un lloc tan meravellós si no el poguéssim compartir i gaudir, no
el poguéssim defensar, si no el poguéssim viure? Qui hi dóna vida? Qui pot fer que
ens sentim orgullosos del lloc on vivim? Qui ha de vetlar perquè el nostre poble sigui
pròsper, solidari, just i equitatiu? Jo tinc la resposta. La seva gent. Sí, tots nosaltres.
Són moments difícils, molt difícils, ho sabem, tots tenim una tasca col·lectiva difícil a
emprendre i per això és apassionant. Sempre hem demostrat que davant les
adversitats ens en podem en sortir, que en els moments complexos, alguns fins i tot
incomprensibles, traiem les forces d’on ens pensàvem que no n’hi teníem, i no ens
deixem véncer, superem tots els entrebancs que la vida ens posa al camí, com si
ens posés a prova, com si volgués jugar amb la nostra sort guixant paranys als
nostres peus, però que superarem, persistint, reinventant-nos, conjurant-nos amb la
força col·lectiva de la gent.

Encetem uns dies que han estat molt enyorats, que ens han fet molta falta i que ara,
finalment, podrem gaudir de la cultura, de la música i la gresca compartint moments
especials de retrobament a les places i carrers, celebrant la nostra Festa Major.
Malauradament, aquesta maleïda pandèmia ens ha ensenyat moltes coses i un dels
aprenentatges ha estat el de la necessitat de cuidar-nos els uns als altres. També en
aquest any ens han deixat persones del poble conegudes i estimades entres
nosaltres que no les oblidem mai i des d’aquí els hi enviem tots plegats bons
pensaments d’amor i pau.

Aquesta Festa Major volem que sigui la de la normalitat però també la de
convivència i de l’amistat i agrair a tothom qui la fa possible, especialment a l'esforç i
a la implicació de les moltes entitats que tenim la sort de tenir-les al poble.
No deixeu de lluitar pels vostres somnis, pels vostres projectes, estimeu tot allò que
feu i amb qui ho feu.

Talamanquines i Talamanquins:

Bona Festa Major. Molt bon estiu! I Visca Catalunya!
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