Mor a Mèxic l’escolapi Salvador Riera
Dg, 22/11/2020 per Catalunya Religió

(Escola Pia) Aquest dissabte ha mort l’escolapi igualadí Salvador Riera, als 76
anys, tan conegut i estimat per moltes persones de casa nostra i que feina anys
treballava a l'Escola Pia de Mexicali, Viceprovíncia escolàpia de Les Califòrnies, a
Mèxic.
El funeral es farà dilluns a les 10 del matí, 7 de la tarda a Catalunya, a la capella
de la comunitat escolàpia de Mexicali i es podrà seguir en directe a través del
Facebook de la parròquia de San Pablo Apóstol, dirigida pels escolapis.
L’escolapi Andreu Trilla, de la comunitat d'Igualada, n'ha fet aquest breu
recordatori:
“Salvador Riera Mimó, escolapi fill d’Igualada, ens ha deixat.
Després de poc més d’una setmana d’ingrés a la UCI de l’Hospital General de
Mexicali (Baixa Califòrnia, Mèxic), la matinada d’aquest dissabte dia 21 de
novembre hi ha mort. S’havia contagiat de la covid-19, amb els altres membres de
la comunitat, però tots ja han sortit de la quarantena. Ell, en canvi, n’ha sortit «per
dalt», fent un salt a una altra vida més definitiva.
En Salvador era molt conegut i estimat. A Igualada, el seu pare, matalasser i
músic, va morir quan ell era jovenet. La mare, vídua coratjosa, va arribar a ser
presidenta de l’associació de vídues de tot l’estat espanyol, i una de les creadores
de la residència d’avis Pare Vilaseca. El seu únic germà, Marc, va ser un pediatra
molt conegut a la ciutat, mort fa pocs anys.
Als altres llocs on va viure i treballar (Tàrrega, Granollers, Barcelona) era un
personatge popular, amb llargues llistes d’amistats a les quals era extremadament
fidel. Fora de Catalunya, ha viscut i treballat a Cuba, a Nicaragua i al nord de
Mèxic on no va tenir inconvenient d’anar malgrat l’edat i on ha mort mentre feia
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de tutor o mestre dels novicis que s’inicien a la vida d’escolapis.
Educador proper, senzill i de cor ardent, ens deixa un preciós testimoniatge de
persona disponible, plena de coratge i amistat. Gràcies, Salvador. Que Déu t’aculli
en el seu Misteri.”
Salvador Riera, escolapi fill d,Igualada, ens ha deixat als 76 anys.
Marxa un referent per a tots els qui vam tenir la sort de coincidir-hi.
Tota la comunitat @escolapiacat lamentem profundament la seva mort.
DEP. pic.twitter.com/BKxGmv25oh
— Escola Pia Catalunya (@escolapiacat) November 22, 2020
DEFUNCIÓ. Des de Mexicali (Mèxic) arriba la notícia de la mort, per
covid19, del Pare Salvador Riera Mimó, escolapi igualadí, amb una
dilatada trajectòria de servei. Que la Mare de Déu de la Pietat
intercedeixi per ell. A.C.S. pic.twitter.com/zA4f9w8Dy5
— Francesc Xavier Bisbal i Talló (@BisbalTallo) November 21, 2020
Ens deixa en Salvador Riera, escolapi. Home acollidor, de bon consell
especialment entre els joves; apassionat i proper. Et trobarem a faltar,
Salvador. Gràcies per tot. https://t.co/KLGdEtnYx9
pic.twitter.com/YFBaPL2VkD
— Eduard Pini (@eduardpini) November 22, 2020
Salvador Riera i Mimó. Escolapi formidable.
Va passar pel món fent el bé.
Som moltes les generacions, i en molts països, que podem agrair
l'haver gaudit de la teva amistat. pic.twitter.com/HK3WDd4yrk
— Carles Gil-Saguer (@carlesgilsaguer) November 21, 2020
DEP, Pare Salvador Riera. Escolapi, referent, gran persona. Un
exemple de la bona esglèsia catalana. Compromés amb el país i
l’@escolapiacat. Exemple d’austeritat i de vida.
Ha mort a Mexicali treballant amb els més pobres, com sempre ha fet.
@epiaigualada pic.twitter.com/ohejOGJatF
— Ramon Aiguadé (@raiguade) November 21, 2020

2

