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PER UNA ROMERIA DE TOTHOM 
(Comunicat de la Junta del Remei) 

 
Un any més celebrem amb joia les festes en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu 
del Remei, i amb l’expectativa i la il·lusió col·lectiva per l’arribada de les properes 
Festes Quinquennals de l’any 2014. Com ho han fet els nostres avantpassats, 
mantenim la devoció i la tradició d’aquests actes entranyables per a la majoria de 
canareus i casencs. 
 
Un dels actes principals d’aquesta tradició secular és la romeria de la diada del Remei, 
cada segon diumenge d’octubre. Una romeria que, sent un acte religiós, invita a la 
participació popular i, com no pot ser de cap altra manera, acull baix l’esguard de la 
Mare de Déu a tothom sense excepció; hi participen voluntàriament totes les entitats 
culturals i esportives del nostre poble amb les seves carrosses amb un clar i únic 
objectiu: homenatjar la Mare de Déu del Remei. 
 
Aquest any, la Junta del Remei s’ha trobat amb sorpresa que dins del programa de 
festes editat per l’Ajuntament es destaca la participació d’una entitat que portarà una 
senyera estelada gegant dins la romeria com a acció de reivindicació política. Des de 
la parròquia, els membres de la Junta d’Administració, com a organitzadors d’aquest 
acte, volem deixar constància que en cap moment se’ns ha consultat l’opinió sobre 
aquesta qüestió. 
 
Considerem fora de lloc el fet d’haver donat rellevància en el programa a una entitat 
de forma exclusiva per damunt de la resta d’entitats, les quals s’han esforçat des de 
sempre per elaborar les seves carrosses i donar lluiment a l’acte. Pensem que totes 
serien mereixedores del mateix reconeixement. D’altra banda, considerem que l’única 
entitat que ha de mereixer la nostra atenció i reconeixement és la pròpia Verge del 
Remei, per la qual s’organitza la romeria, i que cap altra qüestió ens ha de despistar 
d’aquest noble objectiu que tots compartim. 
 
Fem una crida també a no convertir aquest acte religiós en el qual participem gent de 
totes les ideologies en un acte de caràcter polític. Seria un greu error. Entre tots hem 
d’aconseguir que la romeria del Remei continuï sent el que ha estat sempre: el punt 
de trobada d’aquelles persones que compartim un sentiment, una devoció, un anhel 
de comunió al voltant de la Mare de Déu, sense cap altra distinció que l’amor fratern i 
la solidaritat entre tots els canareus i casencs. 
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