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PREGÓ FESTES D’ESTIU ES FORTÍ 2018  
JOSEP SANCHIS PASTOR 
  
Salutacions..... a les autoritats presents i per tots: ....... 
 
Abans de començar, gràcies Xisco Amengual per les teves 
paraules de presentació, basades en la teva estimació. Gràcies!!! 
 
Vull dedicar aquets pregó a tots el presents i els que no estan 
físicament aquí, però les sent al meu costat i com vàrem fer durant 
tota la seva vida, me transmeten els valors que han forjat la meva 
formació.  
 
Al meu agraïment per haver-me elegit pregoner de les nostres 
festes. Mai vos podré agrair l’honor i satisfacció que suposa per a 
mi la esmentada elecció. 
 
Quant formosa ha estat per a mi aquesta invitació a fer la lectura 
del pregó, que me dona una ocasió única per poder-me comunicar 
amb la gent de la nostra estimada barriada. Gràcies, moltíssimes 
gràcies a tots. 
Vaig néixer a Sóller i per motius de la meva tasca professional 
després de la meva etapa de formació que vaig realitzar a l’Escola 
Industrial de Barcelona, vaig tenir l’honor de fitxar la meva 
residencia a l’estimada barriada des Fortí, protagonista que dona 
exemple de valors, que sempre hem de recordar. 
 
Vull tenir present al fundador de l’Associació de Veïns en Biel 
Figuerola, que va ha ser president molts d’anys. Va fer una tasca 
social incalculable que s’ha de recordar i tenir molt en compta. Jo 
per la meva part sempre vaig col·laborar   activament  amb ell. 
 
El seguiren amb la presidència, un servidor i després l’actual,  
Salvador Maimó Barceló, que mereix un capítol apart:  

-Diu que jo som el seu mestre? 
No crec merèixer tal qualificatiu,  però si que me veig molt honrat 
ajudant-lo, conjuntament amb els altres directius i na Joana Aina 
Escales. 
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Aspectes físics més significatius del barri i l’entorn: 
El nostre barri està situat  a l'eixample de Palma, al costat del 
torrent de Sa Riera i entre les barriades Camp d’en Serralta i Son 
Cotoner, és una zona de grans edificis i alta densitat de població. 
Actualment hi ha tres places: Plaça Barcelona que és un pàrquing, 
Plaça Es Fortí assignada al pas de vehicles i la Plaça Madrid, i en 
aquesta plaça, és on realitzem les nostres activitats. Estem 
pendents de veure com es finalitza al Parc de Sa Riera per poder 
desenvolupar  activitats en el lloc més proper al nostre barri. 
 
Aspectes socials més significatius: 
El barri al ser d'edificis construïts entre les dècades dels 60, 70 i 
80 està principalment habitat per gent gran i jubilats, també cal 
comptar amb els nouvinguts principalment emigrants, als quals 
estem intentant integrar al barri i en totes les nostres activitats. 
D'altra banda, hi ha diversitat de comerços que  col·laboren amb 
la nostra associació, també  col·laborem activament l'Espai de 
Gent Gran Es Fortí i Acció Social de la Parròquia de Sant 
Sebastià. 
  
Recordem tres llocs molt emblemàtics del nostre barri: 
 
L’estadi Lluís Sitjar ja pertany a la història, per pena i sentiment 
de molts de nosaltres, la realitat era aquesta. L’estat 
d’abandonament en què es trobava, la seva constant degradació i 
el perill que suposava, ha estat la seva fi. 

El portal amb l’escut del Real Mallorca, s’ha de protegir. És digne 
d’estar en un museu.   

El velòdrom del Tirador una joia del patrimoni. 
És avui dia un lloc municipal, degradat i ple de brutícia, per 
l’oblit i la indiferència. 
 
Parc de Sa Riera:  
“Volem arbres al Parc de Sa Riera”  portada del programa de 
festes, reivindicació històrica de la Falca Verda. Espera’m que 
comencin a realitzar les propostes més votades dels Pressupostos 
participatius de 2016 i 2017. 
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Fer poble. Fer barri. 
 
Esper que aquestes festes serveixin per crear un enllaç d’amistat i 
germanor entre tots nosaltres.  
 
Desitjo, a més, que aquestes festes puguin crear un ambient de 
“barriada” i ajudin a conèixer-nos millor o, almanco, que siguin 
l’inici de noves amistats. 
 
Per seguir, fomentant i facilitant les relacions socials, 
intergeneracionals i interculturals per aconseguir més cohesió 
social, col·laboració i participació. 
 
I com diu el nostre Rector D. Toni Burguera: Festes de barri = 
Família, fraternitat i unitat.  
 
Després de les meves paraules tal vegada massa llargues, 
permeteu-me en data tan senyalada com avui, dediqui uns minuts 
al nostre esport, el tir de fona:  
 
Molt han dit els escriptors i historiadors sobre el Baleàrics i el 
Foners, defensors del nostre poble. Nomes anomenaré a Mossèn 
Cinto Verdaguer  que a l’obra “Canigó” diu: 
 
-Els Balears penjada duen al brac la fona 
-trenada amb tres badies de canyen o de pell 
-quant de sa roda encesa que força i foc li dona 
-la pedra surt bruzenta o a terra o fa portell. 
 
I per acabar...,  gràcies a tots per les atencions que teniu sempre 
amb jo i... las meves distincions seran sempre las vostres 
distincions. 
 
i.i.i..... 
 
 Maria, gràcies, gràcies  per escoltar-nos des de el cel.  
 
Josep Sanchis Pastor. 


