
Bon dia a tots:

(Salutació general)... amics i amigues, veïnats i veïnades,

Abans de començar, agraïr sa presentació que ha fet de mi na Carme  
Serra, i també a n'en Pep Sanchís (el “tio Pep”, per el meu germà i per jo)  
s'honor d'haver pensat en jo per fer de pregoner de sa cloenda d'aquestes 
Festes d'Estiu 2010.

Sa meva vida sempre ha estat vinculada a n'aquesta barriada. Mon pare  
havia comprat un pis just davant l'esglèsia de Sant Sebastià abans de 
casar-se, però no l'havien acabat. 
I just el dia que vaig neixer jo, mos varen entregar ses claus, però com 
volien fer unes quantes remodelacions, mos varem estorbar una mica en  
poder-hi anar a viure, i durant aquests mesos soliem venir els diumenges  
“d'excursió” a n'es pis i dinavem a sa terrassa i així veiem com anaven  
ses obres...

A n'aquesta parròquia Don Bartomeu Martorell me va batejar i més tard  
Don Joan Darder me va donar sa primera comunió, iniciant-me així dins  
la vida cristiana de la parròquia.

Anys més tard mos varem anar a viure a ses afores de Palma, però quan  
vaig tenir sa possibilitat de poder-me independitzar, no ho vaig dubtar i  
vaig tornar a n'aquesta barriada, amb la qual no havia deixat de tenir  
contacte. Realment és ben vera lo que se diu que allà on creixes sempre, i  
per enfora que te'n vagis, ho continues considerant ca teva.

El  meu  pare,  en  Miquel  Sans,  que  desgraciadament  ja  no  està  entre  
noltros, ha estat una de les persones més influyentes de la meva vida.  
Des de sempre tant ell com mumare, na Joana Mª Pou mos varen mirar  
d'inculcar a n'es meu germà i a mi valors humans de compromís i ajuda  
als altres, cosa que ell sempre predicava amb l'exemple, dedicant part  
del seu temps a col·laborar de diverses maneres amb sa parròquia, a sa  
que  ell  veia  com  uns  dels  pilars  centrals  de  sa  vida  de  sa  barriada,  
formant part del consell parroquial i d'economia.



I  mumare,  seguint  el  seu  exemple,  també  està  participant  de  forma  
activa a sa parròquia, siguent la responsable d'es grup d'acció social que 
ajuda  als  més  necesitats  de  sa  nostra  comunitat  i  dins  es  grup  de  
catequistes que guien als al·lots de sa barriada en ses seves primeres  
pases en el camí de la vida cristiana.

I jo, al igual que ells,  també intent tenir una presència activa dins sa  
parròquia, i per extensió, dins sa barriada, ensenyant ses nostres danses  
tradicionals juntament amb mumare a n'es grup de ball de bot de sa 
parròquia de Sant Sebastià, que ja du en marxa més de 15 anys. 
Per això sa relació entre noltros més que de “profesor-alumnes” és una 
relació d'amistat que esper continui molts d'anys!... 
Nines, no vos puc anomenar a totes, però sabeu que d'aquí vos envïi un  
saludo  molt  gros  a  totes...  al  temps  que  aprofit  per  convidar-vos  a  
participar en el nostre taller a tots els demés.

A part de tot això, una de les coses que m'ha fet estar més en contacte 
amb sa barriada i amb sa gent que la composa,és el fet que d'un parell  
de  mesos  ençà  sa  meva  vida  laboral  està  vinculada  no  només  amb 
s'hosteleria, si no que també estic donant un cop de mà a s'administració  
de  loteries  de  sa  Plaça  Madrid,  i  evidentment  durant  aquests  mesos  
d'estar cara a n'es públic he tengut més oportunitat de coneixer a sa gent  
de sa barriada, que durant tots els anys que duc visquent per aquí. 
I  realment puc dir que aquesta barriada del Fortí  està plena de bona 
gent que sempre tenen una paraula amable i un somriure a sa boca.

Barri del Fortí, ara hem acabat de viure uns dies intensos de festa en  
armonia i germanor, però el temps va passant i sa festa ha arribat a n'es  
seu fí. 
Any darrera any sa junta directiva de s'Associació de Veïnats del Fortí  
fan  un  gran  esforç  perque  aquestes  Festes  siguin  cada  vegada  més  
participatives per a tota sa barriada, tant per grans com per petits. 
Tots tenen cabuda a n'aquestes Festes intentant que tothom que vé de  
fora se senti integrat dins d'elles ja que som una barriada multicultural,  
però també hem de seguir procurant que ses nostres arrels no s'oblidin  
mai i poguem gaudir sempre, així com hem fet aquests dies, d'un ball de 
bot ben vitenc i disfrutar d'unes bones sopes i d'un bon frit a n'es sopar a  
la fresca!!



Per un moment pensem que seria un barri sense Festes.... 
Jo vos ho diré... 
Res!... 
Per qué?...
Molt senzill, sa festa és un acte on s'aconsegueix una armonia entre tots,  
cosa que no és facil que hi hagui relació entre els veïnats, sense la qual  
aquest barri no seria lo que és avui en dia, ja que crec que lo primordial  
per tots consisteix en això, en relacionar-se, en xerrar els uns amb els  
altres,  coses  que  s'han  anat  perden  amb  el  temps  modern  i  
s'individualisme.

I abans d'acabar, només me resta donar s'enhorabona i ses gracies per  
aquestes Festes d'Estiu a s'Associació de Veïnats del Fortí, i com no conec  
a tots els components de sa junta directiva, ho faré als dos que conec més 
que són el seu president, en Salvador Maimó, i per supost a n'en Pep 
Sanchís, que sé que fan una gran feina per dur a terme aquestes Festes i  
aconseguir  que puguin  gaudir  d'elles,  com ho duim fent  tots  aquests  
anys.

I  per  despedir-me  ho  faré  utilitzant  una  frase  de  s'Associació  que 
resumeix tot l'esperit d'aquestes Festes, i és que amb tanta bona gent tan  
sols  és  pot  tenir  una  gran  barriada  que  es  mereix  unes  Festes  
maravelloses!!!

Molts d'anys a tots, i fins l'any que ve!!


