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SALUTACIÓ A SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT. 5/1/2017 
 
 
Bona nit a totes i a tots. 
 
 
Estimats Reis: bona nit i benvinguts a Vilanova i la Geltrú. Un any més, com si 
fos la primera vegada, la vostra presència ens torna a meravellar i a emocionar. 
Amb vosaltres, tota la ciutat entra en un somni que durarà fins demà al matí.  
 
Majestats, els nens i nenes de la ciutat han fet la seva carta i us han expressat 
els seus desitjos. Si encara hi sóc a temps, m’agradaria també transmetre-us els 
meus.   
 
Mireu aquesta plaça, plena d’infants que us esguarden amb aquests ulls plens 
d’il·lusió i d’esperança. El meu primer desig és que aquesta mirada els duri molt 
de temps. Tant de bo tots els nens i les nenes del món puguin tenir alguna 
il·lusió que els faci brillar els ulls com als infants d’aquesta plaça durant aquest 
any nou.  
 
El meu segon desig, és Pau. Cada dia ens arriben notícies que ens encongeixen 
el cor, que ens fan visible l’egoisme i l’odi que podem arribar a projectar els 
éssers humans. Majestats, que una petita part de la vostra màgia arribi a tots els 
racons del món, perquè tots els territoris i els estats estiguin liderats amb 
saviesa, bondat i justícia.  
 
Finalment, un darrer desig. Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb molta vida, 
amb molts colors, amb molta llum. Som una ciutat que sap fer gresca quan toca 
celebrar, que sap implicar-se quan cal ser solidària i que sap ser crítica quan cal 
millorar. Els vilanovins i les vilanovines, si ens ho proposem, ho podem 
aconseguir tot. El meu desig és que sapiguem estimar la nostra ciutat com fins 
ara, tenir-ne cura i aconseguir que tothom se’n senti part. Desitjo una ciutat 
cohesionada, on tothom hi pugui viure bé. 
 
Majestats, en nom de la ciutat us agraeixo molt la vostra visita i us lliuro les 
claus que us obriran totes les portes. Tenim plena confiança en vosaltres, sabem 
que sabreu repartir a cada casa el que més faci falta. Que tingueu una plàcida nit 
de feina. 
 
Nens i nenes, ja sabeu que avui toca anar a dormir aviat. Continueu essent bons 
minyons, perquè l’estel torni a guiar els Reis l’any que ve en el seu llarg viatge.  
 
Bona nit a tothom! 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 


