
Hem permetran dir que, efectivament, aquest moment, per jo, como per 

molts dels que som aquí, es un moment molt important, molt emotiu i, 

també molt alegre. 

Es per jo un gran orgull i responsabilitat formar part de aquesta corporació 

municipal, en es moment que fa entrega de aquest reconeixement i, sentir-

me, també, en part, receptor des mateix, per formar part de aquesta , sa 

meva família, que es es CMM . 

Quant es va proposar, sa tramitació i estudi de aquest reconeixement, va 

ser a s’anterior consistori jo no formava part d’ell, a igual que alguns des 

regidors aquí  presents, lo que, a es meu veure es encara mes rellevant, 

significa que DOS consistoris han donat suport aquesta medalla, dos 

consistoris han considerat, i sempre per unanimitat, que es CMM es 

mereixedor de sa medalla d’or de Mao.   

Reconeixement i mèrit, no nomes per es complir mes de 121 anys de 

funcionament i de existència, sinó per sa labor que se ha fet i, es fa, per sa 

nostra ciutat. 

Sa labor que antes de l’any 1900, unes persones, encapçalades per en Joan 

Taltavull, iniciant sa lliga marítima, despres en Joan Florit, ja amb es nom de 

Club Marítim de Mahón i tants i tants d’altres persones,  tant des de ses 

diferents juntes directives, com des de sa seva labor anomina, varen 

aconseguir s’apropament,  millor dit,  sa unió, de sa ciutat i es port, de sa 

ciutat i la mar, una labor que continua dia a dia, sempre fomentant s’ esport, 

sa promoció a tots es nivells, seguen cuna de grandíssims campions, tots 

tenim dins es cap  ( Toi, Nando, Damia, Jordi, Adela, Pau, Luis, i tants 

d’altres………, però,  crec que igual d’important , essent escola de vida i 

foment de amistat, de companyarisme, per sa creació de una verdadera 

família de la mar i sempre, sempre, oberta a tots, sempre oberta a tothom. 

Pocs deuen ser es mahonesos que, no hagin tingut, en algun moment, 

relació amb es CMM, i pocs son es que, l’hagin tinguda i, de una o altre 

forma, no la mantegin, activa o al menys dins es seu record. 

Tots es que han format, m’heu de permetre dir, i formam,  i sense cap dubte 

es que continuaran formant aquest Club, a traves de actes socials, a través 



de escola per es jovent, a traves de sa promoció de s’ esport nàutic, amb 

totes ses seves formes, actualment vela, piragüisme, abans també natació, 

submarinisme, pesca, motonàutica…  han anat remant i capejant es 

diferents problemes, inclòs mes d’un temporal, alguns encara el tenim 

presents, però ànims per aconseguir dur endavant aquesta labor, que aquí 

es veu reconeguda per sa nostra Ciutat.  

Aquesta medalla d’or, aquest reconeixement, ve a simbolitzar aquest 

agraïment a sa feina feta i s’empenta i els ànims per continuar, per, 

promocionar es nom de sa ciutat, per tot el mon, tant amb es grans resultats 

esportius, com per es grans esdeveniments que any, rere any, tan 

exitosament s’organitzen, però sobre tot, per continuar apropant la mar a 

sa nostra ciutat, i als tots es mahonesos i mahoneses. 

Vull donar sa mes gran felicitació a tots, a tots es presidentes i juntes 

pasades, a tu, Toni, com president, i a tota sa junta, que esteis ara 

capitanegeu aquest barco, a ti Nacho como Gerente, tantos años al timón, 

a Vinca, Direc. Esportiu, amb tot s’equip de tècnics, dins es podria dir, sa 

sala de maquines, com a cares visibles i que ens representeu a tants i tants, 

a tota sa família que forma, i que formem aquet CMM, felicitats i ànims per 

continuar remant i navegant, remant i desplegant totes ses veles.  

Noltros, des de aquí ,vos donarem suport 

Gracies… 

 

 


