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PREGÓ DE CLOENDA DE LES FESTES D’ESTIU DE ES FORTÍ  2014. 

 

Moltes gràcies Sr. Guerrero (Miguel Guerrero Àlvarez), per aquesta presentació. 

 

Bon dia a tots: 

 

En primer lloc, vull significar que degut a la insistència, constància i capacitat 
de persuasió del Sr. President de l’associació Salvador Maimó, es per lo que estic 
aquí, fent el pregó de cloenda de les festes de Es Fortí, ja que reiteradament li havia 
manifestat que considerava que de ben segur i àuria altres persones a la barriada 
amb molts més mèrits per tal honor, no obstant no sols no va recular gens, ni una 
mica, sino que no va acceptar en cap moment la meva negativa i reticències inicials. 

Una vegada aquí, no puc mes que agrair al Sr. President (Salvador Maimó), i 
a la Junta Directiva de l’associació aquesta designació, i igualment vull agrair a tots 
els presents la seva assistència i col·laboració en la associació i amb aquestes 
festes i Jornades Solidàries i Multiculturals, i també i molt especialment a Mossèn 
Antoni Burguera (Rector d’aquesta Parròquia de Sant Sebastià), per la seva 
col·laboració i pel seu acolliment i hospitalitat. 

La meva relació a la barriada de Es Fortí, llevat de qualque premonitòria visita 
esporàdica per la zona (i he de dir, i no em demanin perquè, ja intuïa qualque cosa), 
data de l’any 1987, quant vaig començar a festejar una al·lota d’aquest barri, que va 
resultar ser la filla del que més tard seria el primer president i fundador d’aquesta 
associació de veïns i que com tots ells que el varen conèixer saben, era tot un 
personatge, molt implicat amb la barriada, amb una gran capacitat organitzativa i de 
treball al que li venia ben a mida la expressió: 

“GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA” 

Com molts dels assistents ja saben, estic parlant de na Magdalena Figuerola i 
del seu pare Biel Figuerola, veïnat i empresari d’aquest barrí, fundador d’aquesta 
associació i persona molt lligada al moviment associatiu tants d’entitats veïnals com 
empresarials, en relació al qual he de reconèixer aquí públicament que des del 
primer moment en que el vaig conèixer va resultar ésser com un segon pare i com 
un mestre per a mi, el qual em va transmetre moltes bones ensenyances durant els 
anys en que vaig poder col·laborar amb ell. 

Igualment va resultar molt important per mi i encara ara resulta imprescindible 
l’acolliment, col·laboració i recolzo continu que he tingut sempre de la me sogra 
Adelina Fuentes, significant que sense la seva ajuda a ben segur no àuria pogut fer 
efectius molts de plans i projectes que he anat desenvolupant durant aquets anys. 
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D’aquesta forma, es va iniciar la meva relació amb aquesta barriada, i des de 
aquelles dades vaig començar a conèixer al veïns i a integrar-me dins la comunitat, 
fins que l’any 1991, ens casarem i com no podia se d’altra manera, na Magdalena i 
Jo varen fitxar el nostre domicili al barri, al actual carrer Niceto Alcala Zamora, on 
encara ara continuem resident acompanyats de les nostres filles bessones que just 
fa pocs dies acaben de complir 20 anys. 

Igualment la nostra relació amb el barri s’ha anat reforçant ja que na 
Magdalena i el seu germà Victor, continuen lluitant no sense moltes dificultats per 
mantenir viu el negoci familiar de Recanvis de Cotxes gestionant amb l’inspiració i 
esperit del seu pare Biel Figuerola. 

Igualment, per la meva part i amb la inestimable paciència i recolz de na 
Magdalena, finalment vaig acabar la carrera de dret i l’any 2006 vaig obrir el meu 
despatx professional de misser just devora el negoci familiar de recanvis, des de on 
don servei als veïns de la barriada, assessorant-los i ajudant-los a resoldre els seus 
problemes legals, que he de assenyalar que actualment en la situació de crisis en 
que ens trobem no son ni pocs ni senzills. 

Igualment, significar que en el seu moment, vaig col·laborar activament en la 
fundació de l’associació, col·laboració que a continuat en lo possible fins a la 
actualitat on assessor al President i a la Junta en totes les qüestions que tenen a be 
consultar-me. 

Durant aquests anys he pogut ésser testimoni: 

- De les transformacions socials i econòmiques que han afectat a sa barriada i 
que l’han anada modificant fins a la seva configuració multicultural actual. 

- Dels efectes dels passats temps de bonança econòmica. 

- I més recentment, de les actuals i devastadores conseqüències de la crisis 
econòmica i social que patim, la qual con bé sap l’Acció Social de la Parròquia, a 
afectat negativa i greument a moltes famílies del barri, i els seus efectes es poden 
observar simplement i sense cap esforç donant una volta pels principals carrers de la 
barriada, on es pot veure que ha quedat destruït gran part del teixit comercial i de la 
petita empresa de sa barriada. 

Aprofitant l’ocasió, vull significar que aquesta associació des de els seus 
orígens es ve distingint per la seva consciència i preocupació social, organitzant i 
col·laborant en distintes actes i jornades solidàries i multiculturals, (con sabeu 
enguany ja és la 5ª edició). 

Igualment des de els seus orígens es venen organitzant festes d’estiu i 
d’hivern, en les que participen plegats veïns de distintes procedències, costums i 
cultures, fomentant relacions d’amistat i unió entre els residents, contribuint a afavorir 
l’integració i l’esperit de barri. 
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Però os he de dir, que per poder seguir en el futur organitzant i desenvolupant 
aquesta tasca, i que tots els veïns o veïnats puguin seguir gaudint d’aquets actes i 
noves activitats, l’associació necessita l’ajuda de persones de totes les edats 
dispostes a contribuir, aportant desinteressadament la seva col·laboració, les seves 
idees o habilitats o simplement una petita part de seu temps per contribuir a 
organitzar els diferents actes que es celebren a llarg del any. 

Per lo que em permet la llicencia i espero que el president em perdoni, de dir-
vos que s’agraeix qualsevol aportació que pugueu realitzar per col·laborar amb 
l’associació. 

Igualment, aprofitant l’ocasió: 

- Volia demanar especialment als representats de les autoritats locals (però 
pareix que avui no han pogut venir)  que no deixin de costat la important 
tasca desenvolupada per les entitats veïnals i socials, i que no deixin de 
donar suport necessari per continuar desplegant aquestes i noves 
activitats en el futur. 
 

-  Igualment, instar-los a que en el futur procurin una millor coordinació i 
cooperació entre les necessàries contractes d’obres públiques, actuacions 
i serveis municipals, que entenem que son necessàries,  remoguin els 
obstacles per dispensar una millor informació pública a la ciutadania, ja 
que estic ven segur que tant per part de l’Ajuntament con per els veïns des 
Fortí, se espera que circumstàncies con les passades aquets darrer estiu, 
(amb el desgavell originat amb les obres públiques de diverses 
canalitzacions), quedin con un mal record i serves quin d’exemple del que 
no ha de tornar a passar. 

També(i perquè no em renyi el Sr. President i molts de veïnats), he de fer un 
recordatori del problema del Estadi Lluis Sitjar, ja que tot i que som conscients de 
que es tracta d’una propietat privada, amb aquest tema es veuen afectats molts 
d’interessos públics i socials, per lo que interessem la conveniència d’intentar trobar 
una solució ràpida satisfactòria per totes les parts. 

Finalment no em vull despedir sense agrair la tasca desenvolupada per la 
Junta de l’Associació i la de tots els voluntaris i col·laboradors que han treballat per 
fer possible aquestes festes d’estiu de l’any 2014 i de les V Jornades Solidàries i 
Multiculturals que es desenvoluparen el llarg de aquestes dues setmanes. 

I just vull dir, 

 que continueu així. 

Ja que lo que feu aquí.... 

Simplement....... “Això no te preu” 

Moltes gràcies, molts d’anys i salut per tots!!!! 


