
 

 
 
 

AGERMANAMENT SALOU -  CALVIÀ. 

CALVIÀ, 30 AGOST 2018 

 

Benvolgut Batle del municipi de Calvià i amic; 

regidors, autoritats, president del Club Nàutic de 

Santa Ponça, senyors i senyores, amics i amigues, 

rebeu tots la més afectuosa i cordial salutació del 

municipi de Salou, al qual m’honro representar; i 

més en aquesta ocasió que s'agermana per primer 

cop amb un altre municipi, i de forma molt especial 

amb una vila amb la qual compartim des de la 

història fins a la mateixa activitat econòmica, com 

és el turisme. 

 

En aquest sentit, els municipis de Salou i de Calvià, 

com ja sabreu, compartim lligams per un fet cabdal 

tant per la història de Catalunya com per la de ses 

Illes, que ens agermana com a catalans i balears i  

com a salouencs i calvianers; però hi ha un motiu 

que ens agermana com a pobles, perquè hem 

tingut una evolució semblant des del punt de vista 

social i econòmic. 



 

 

Ningú pot dubtar que avui, allò que ens fa 

mútuament germans adoptius és el fenomen del 

turisme; i per tant no som només germans de lluny, 

d'un passat conegut i reconegut; sinó germans que 

tenim moltes coses a viure i a dir-nos en el present 

i en el futur. Entre ambdós municipis existeixen 

afinitats de tipus socioeconòmic, és el nexe d’unió 

objectiu i manifest entre les dues nostres societats. 

 

Ja fa temps, 32 anys, que tant Salou com Calvià 

han volgut retre homenatge al Rei Jaume I per 

haver escollit les costes de Salou per realitzar la 

fita històrica d'incorporar Mallorca al regne d'Aragó 

l’any 1.229. I una manera de fer-ho és reviure amb 

una regata aquell viatge que va fer l’estol de naus 

comandades pel rei Jaume I cap a Mallorca, 

salpant del port natural de Salou i desembarcant 

dies després al litoral de Calvià, al port de Santa 

Ponça.  És per això que s'escau reconèixer en 

aquest acte als clubs nàutics de Salou i de Santa 

Ponça, perquè ambdues entitats han estat les 

iniciadores i perpetuadores  d'una idea que ara 



 

donem forma i força: que és fer notar que entre les 

nostres ciutats hi ha uns vincles que podem 

explorar, intensificar i aprofundir.  

 

Fruit d’aquella col·laboració n’ha sorgit una estreta 

relació institucional entres els municipis de Salou i 

de Calvià, que ara hi ha la ferma voluntat 

d’impulsar i de donar-hi un caràcter també cultural 

i social, tot consolidant relacions entre les nostres 

societats civils. I en aquest sentit signarem aquest 

agermanament. 

 

Perquè un agermanament és, essencialment, una 

ocasió única per a l’apropament entre persones i 

entitats de dues localitats; que crea un marc 

estable de cooperació i obre un programa de 

diàleg, de relacions, de coneixement mutu i 

d’intercanvi entre dos pobles i les seves especials 

característiques i identitat, on les dues parts 

aprenen i s’enriqueixen.  

 

 

 



 

 

L’agermanament suposa tant un intercanvi global 

com sectorial: per una part s’estableix una relació 

entre les institucions municipals, i per una altra 

entre diferents sectors de la societat civil, on cada 

municipi aporta la seva experiència/es perquè 

pugui ser aprofitada per l’altre. 

 

Per tant, per una banda aquest contacte fa 

possible una col·laboració orientada cap a 

projectes i tasques específicament municipals com 

poden ser la gestió dels serveis i les 

infraestructures, la millora de recursos cap a la 

sostenibilitat, o la posada en comú d’activitats 

culturals i esportives; però això no tindria cap 

sentit si no s’impulsés l’apropament entre les 

societats de cadascun dels pobles. 

 

Per exemple, resulta especialment valuós establir 

llaços entre els centres educatius. L’intercanvi 

d’experiències educatives i de coneixements entre 

centres és una de les millors maneres d’iniciar un 

efectiu apropament cultural.  



 

 

En aquests “agermanaments entre escoles” 

participen, a més de l’alumnat, el professorat i els 

pares i mares, de manera que funcionen com a 

centres de difusió de tot el procés d’agermanament. 

 

Per tant és molt important promoure la participació 

del teixit associatiu de les dues localitats en un 

projecte d’agermanament, ja què fa possible que 

la seva base impregni el conjunt de la societat.  

Per acabar només dir que aquest agermanament 

és formalitza per l’acord adoptat entre els dos 

municipis amb la voluntat d'establir un lligam de 

relació, de solidaritat i d’amistat, que ens 

enriqueixi com a pobles i com a persones. 

 

Moltes gràcies. 

 

 


