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SALUTACIÓ A SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT. 5/1/2018 
 
 
Bona nit a tothom.  
 
Bona nit, majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. Sigueu benvinguts a Vilanova i la Geltrú.  
 
Un any més, la vostra visita ens omple de felicitat. Ja deveu saber que us hem estat 
esperant amb molta emoció, sobretot els últims dies. Veure-us ens dóna la certesa que 
una part dels nostres somnis es faran realitat.  
  
Vosaltres, Reis màgics, teniu la capacitat d’aturar el temps i de fer-nos oblidar els 
moments complexos que a vegades vivim. Sou portadors d’una serenor i d’una pau, 
que es transformen en esperança per construir un món millor.  
 
Vosaltres, majestats, mostreu la vostra saviesa i la vostra bondat en cada mirada i cada 
somriure dedicats a tots els infants que han sortit a rebre-us. Sou savis, i tenim el 
convenciment que sereu justos i equitatius amb tots nosaltres.  
 
Vosaltres, que viatgeu des de la llunyania, sou capaços de canviar els nostres carrers i 
places en instants, només amb la vostra presència. Escampeu la vostra màgia amb 
cada pas, tot deixant-nos un missatge d’amor i germanor.  
 
Per això, per tots aquests motius, totes i tots nosaltres us expressem la nostra profunda 
admiració i reconeixement, alhora que us confiem també els nostres desitjos.  
 
Si m’ho permeteu, voldria aprofitar l’oportunitat de tenir-vos tan a prop per fer-vos 
arribar els meus.  
 
Majestats, us vull demanar que Vilanova i la Geltrú continuï essent una ciutat de bona 
convivència i solidaritat com ha estat sempre. Un ciutat on “respectar” i “compartir” 
siguin la guia de la nostra manera de fer.  
 
Voldria també que aquesta nit vingueu carregats de sacs d’esperança, sobretot a les 
llars que més ho necessiten. Voldria que qui se senti sol trobi la companyia que el 
conforti; que qui visqui en conflicte, trobi la pau; que qui pateixi, trobi la cura al seu 
dolor.   
 
Majestats, un món millor i més just és possible. Sabem que això no depèn de vosaltres, 
sinó dels homes i les dones. Però ens anirà bé si podeu deixar una mica de la vostra 
llum en el cor de cadascú, perquè ens guiï tot l’any.  
 
Teniu, doncs, molta feina, i no us vull entretenir més. En nom dels vilanovins i les 
vilanovines, us dono la més cordial benvinguda i us lliuro, amb tota la confiança i 
gratitud, les claus de la Ciutat.  
 
Nens i nenes, ja sabeu que avui toca anar a dormir aviat. Feu cas als vostres pares, no 
avui: cada dia. Continueu esforçant-vos a l’escola i sent tan bons minyons com fins ara. 
Que aquesta nit somieu amb totes les coses màgiques que heu vist i heu sentit avui. 
 
Moltes gràcies i molt bona Nit de Reis.  
 
Neus Lloveras i Massana 


