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SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA A SES MAJESTATS  

ELS REIS D’ORIENT. 5/1/2020 
 
 
Molt bona nit, estimats Reis d’Orient. Molt bona nit a tothom. 

 
És una gran alegria, Melcior, Gaspar i Baltasar, comptar amb la vostra presència a 
Vilanova i la Geltrú un any més. Ens emociona saber que sou aquí per veure les 
nenes i els nens de la ciutat, per dedicar-los els vostres somriures encantadors i per 
deixar-los, de ben segur, algun detall.  
 
La Nit de Reis és una nit màgica, la més màgica de totes les nits, dins d’aquest Nadal 

Màgic que hem viscut a Vilanova i la Geltrú. En aquesta nit tan especial, passen 
coses extraordinàries.  
 
La primera, que grans i petits tenim una expressió diferent: una mirada més càlida, 
plena d’il·lusió i d’amistat, de ganes de compartir aquest moment amb les persones 
que tenim a l’entorn i que senten el mateix.  
 
La segona, que tots els nostres desitjos, de sobte es concentren en molt pocs: que hi 
hagi pau per a tothom. Que tothom pugui percebre la màgia protectora dels Reis de 
l’Orient durant l’any, almenys en els moments que faci més falta. Que els qui 
aquesta nit senten solitud o estan lluny de les seves famílies, tinguin el vostre escalf. 
Tots els pares i totes les mares haurien de poder ser a casa aquesta nit. 
 
La tercera cosa extraordinària és que avui els nens i les nenes voldran anar a dormir 

ben aviat, sense ronsejar massa, sense demanar que els expliquin un conte una 
vegada i una altra... Avui totes i tots sabem que teniu molta feina i us volem ajudar, 
perquè no us trobeu entreteniments que us endarrereixin.  
 
Majestats, com a alcaldessa de Vilanova i la Geltrú us lliuro les claus de la ciutat, 
amb tota la confiança. Si us plau, passeu per totes les cases i ompliu-les de nous 
somnis. De somnis que siguin l’energia dels nostres cors en el dia a dia, i d’eines per 
saber-los fer realitat.  
 
Aquest és el meu desig per a totes les vilanovines i tots els vilanovins.  
 
Que tingueu una molt bona Nit de Reis i un feliç any 2020! 
 
 
 
Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 

 
 


