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SALUTACIÓ A SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT. 5/1/2015 

 

Bona nit, Melcior, Gaspar, Baltasar...  

Nens i nenes, pares i mares, famílies... Molt bona nit a tothom. 

 
Estimats Reis d’Orient, quina alegria és per a tots nosaltres acollir-vos un any més a 
Vilanova i la Geltrú. Una vegada més, la vostra presència majestuosa ha inundat de 
màgia els nostres carrers i ha encisat l’ambient... Des que heu arribat, sembla que 
tot pugui ser possible i que tots els somnis puguin fer-se realitat.  
 
Avui, Majestats, els protagonistes són els nens i nenes, aquests infants que us han 
estat esperant amb ànsia i que avui us reben aquí amb una excitació ja difícil de 
contenir, amb una emoció que només poden expressar els seus ulls.  
 
Aquests infants són el futur de la nostra societat, són les persones que guiaran el 
món el dia de demà. Com que han estat bons minyons, segurament els portareu 
alguna cosa del que us han demanat. Però no us descuideu d’obsequiar-los també 
amb una part de la vostra saviesa, de la vostra solidaritat i de la vostra màgia, 
perquè els ajudin a créixer i a esdevenir grans persones.  
 
Estimats Reis d’Orient, tots qui més qui menys us hem fet arribar la nostra carta. 
Alguns l’han feta molt llarga, d’altres no tant... com a alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú voldria expressar-vos també el meu desig. Em faria una il·lusió especial que 
totes les cases de la ciutat tinguin una bona Nit de Reis. Que a cada llar hi arribi allò 
que més falta hi fa: esperança, salut, companyia, amistat... Voldria que la nit de 
Reis porti paquets de felicitat per a tothom.  
 
Nens i nenes, us vull donar les gràcies per rebre un any més els Reis d’Orient amb 
tanta calidesa. Gràcies a la vostra il·lusió, Ses Majestats es recorden de tornar any 
rere any a Vilanova i la Geltrú. Avui és una nit molt especial. Demaneu a casa que 
us posin aviat al llit, que Ses Majestats tenen molta feina i la faran millor si ens 
troben ben adormits. Que tingueu un son ben plàcid i un despertar emocionant. 
 
 
Melcior, Gaspar i Baltasar, us faig a mans les claus de la ciutat, amb plena 
confiança i gratitud.  
 
Gràcies per venir a Vilanova i la Geltrú i que l’estel us guiï de nou l’any vinent.  
 
 
Bona nit a tothom! 
 


