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La Mallorca que hem permès resumida en un titular.
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· Jun 8Salva HScanyis
Replying to  and @mercepinya HTerraferida
I que hem venut a canvi de bons doblerets eh.

2 5

· Jun 8Cadeboumallorqui @contrapolitico
I qui ho ha venut? I a quin preu?

· Jun 8Maties @empeny
Replying to @mercepinya
Llei de l'oferta i la demanda, ens agradi o no

1 2

· Jun 8Pep Lliteres @pep_lliteres
Ningú compra si s'altre no vol vendre...

2 6

· Jun 8Maties @empeny
Exacte, lo que ens duu a, vendre per neccessitat o vendre per avarici?

1

· Jun 8Vecino de Palma HVecinoPalma
Replying to @mercepinya
La finca de Crestantx era privada, no?

1 2

· Jun 8Agustí Esteva Riera HDesesterres
du sprichst Deutsch?

1

· Jun 8Vecino de Palma HVecinoPalma
No.

· Jun 8JEROMO HJeromofullGas
Replying to @mercepinya
No tenim “ collons “ a comprarla es mallorquins… es lo que hi ha…

1 1

· Jun 8Pau Franch @pfranch
Lo que no tenim es mallorquins són doblers per comprar-la

15

· Jun 8María HMariaDM91332619
Replying to @mercepinya
Poca Mallorca nos queda ya...

1 3

· Jun 8myotragus @ullastrot
Ja veus, ni la nostra llengua respecten.

2 4

· Jun 8Barça_gossip HGossipBarca
Siempre puedes coger un avión, que salen cada dos minutos, y buscar un 
lugar donde encajes.

1

· Jun 8myotragus @ullastrot
A Sineu em trobaràs, aqui encara xerrem Mallorqui tots. Els nyordos a 
nyordia.

2 6

· Jun 8Barça_gossip HGossipBarca
Tots, tots, no.

· Jun 8OscarRoses HOscarRosesL
Replying to @mercepinya
Si el govern balear i nacional no deixa de fregir-nos a imposts i els 
mallorquins no tenim doblers pero comprar-les, hauran de venir es alemans 
per que no es caiguin moltes d’aquestes possessions o cases senyorials a 
Palma

1

· Jun 8OscarRoses HOscarRosesL
Replying to @mercepinya
Prefereixes que estigui Totalment abandonada?

1

· Jun 9Serafí Lliteres @serafilliteres
Replying to @mercepinya
Cert. Ja està bé de plorar i evadir les culpes. Massa gent que ven ca seva 
per comprar un cotxe gros, fer un creuer i tapar dos forats del piset. I pels 
descendents una mà davant i l'altre darrera.

· Jun 9Antònia Ensenyat HEnsenyatAntonia
Replying to @mercepinya
Sí Mercè, malauradament el pa nostre de cada dia. 
Ara bé, pitjor seria que caigués en mans de la Fundació Illes Balears!

5

· Jun 8Antoni Picó Veny HAntoniPicoVeny
Replying to @mercepinya
Se’n diu propietat privada i com a tal por canviar de mans, aquest és el 
problema i l’origen de molts dels mals de la humanitat.

· Jun 8Ernest HRibalaiga
Replying to @mercepinya
Fins que ell vulgui i amb les seves condicions. Llavors hauran d'intervenir 
els poders públics arribant aun acord d'us i en el pitjor dels casos una 
expropiació d'us.
Ja poden començar els tràmits, que son llargs.
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