SALUTACIÓ A SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT. 5/1/2016
Bona nit a totes i a tots.

Bona nit, Majestats: és un goig retrobar-vos un any més a Vilanova i
la Geltrú.

Com podeu comprovar, la plaça de la Vila, on sempre succeeixen fets
significatius per a la ciutat, és plena de gom a gom per donar-vos la
benvinguda i per gaudir durant uns instants de l’encant, l’elegància i
l’esplendor que despreneu.

La vostra presència aquesta nit ens fa molt feliços, perquè ens
confirma que les nenes i els nens de la nostra ciutat han estat bons
minyons. Això ja ho intuíem, però us agraïm molt que cada any feu
aquest llarg viatge des de l’Orient, per premiar els nostres infants:
sigui perquè s’han esforçat en els estudis, o bé perquè han ajudat i
han estat solidaris amb els seus companys, o perquè col·laboren a
casa...

Els nens i les nenes de Vilanova i la Geltrú són un gran tresor, que fa
créixer l’amor, l’alegria, l’amistat i la solidaritat a la nostra ciutat.
Com a alcaldessa, us demano que els deixeu algun dels regals que
esperen amb més il·lusió, i també que vetlleu perquè no els falti la
bondat i la capacitat d’esforçar-se, perquè continuïn creixent com a
persones.
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Majestats, veure-us aquesta nit ens encomana esperança. Tenim
l’esperança que els desitjos dels petits es compliran, però també
voldríem que se’n compleixin alguns dels grans.

En la nostra carta als Reis, demanem que totes les persones trobin el
camí per viure en pau. Sabem prou bé que un món més just i solidari
no depèn de vosaltres, sinó dels homes i les dones. Però segur que
anirà molt bé si podeu deixar un xic de la vostra llum i la vostra
saviesa en el cor de cadascú, perquè ens guiïn durant tot l’any.

Melcior, Gaspar i Baltasar, no us vull entretenir més. Us lliuro amb
plena confiança la clau de la ciutat, amb la certesa que sereu justos i
generosos amb tots els vilanovins i les vilanovines. Que tingueu una
bona nit de treball i un bon retorn a casa vostra. Us esperarem l’any
que ve amb la mateixa emoció, amb la mateixa devoció.

I els nens i les nenes que sou a la plaça, ja sabeu que avui és dia
d’anar a dormir aviat. Continueu fent bondat i que els vostres somnis
es facin realitat.

Molt bona nit de Reis a tothom!

Gener de 2016
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