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1 Dimarts Des de dimecres passat, a Madrid hi ha un altre Albertí. En Jesús Albertí 
García (fill den Miquel Caderner i na Pilar) i la seva parella Gabriela Herrera 
Vázquez, han estat pares per primera vegada. Va ésser una nina i es diu 
Lucía. Enhorabona a tots. 

2 Dimecres El “Diario de Mallorca” de diumenge passat va publicar una entrevista, amb 
fotografia inclosa, de’n Jaume Font Font. En Jaume de sa Bassa, que ara té 
82 anys, conta experiències i vivències de temps enrera i dels canvis 
soferts a Banyalbufar, uns bons i altres no tant, diu ell. 

3 Dijous Xerrant de coses del passat i del present, avui, en un sol dia, el calendari 
ens ofereix dues festes abans molt assenyalades i ara quasi desconegudes: 
Sant Blai i el El Dijous Llarder. Fins no fa molts d’anys, a la missa de dia 3 
de febrer s’hi duia un paneret amb caramels, i altre menjua per animals, 
per a la seva benedicció. Després de beneïts, els caramels tornaven 
medicinals, especialment per al mal de coll. 

5 Dissabte Diumenge passat, a sa Plaça de la Mar del Port des Canonge, amb un fred 
que pelava, hi va haver una xerrada-reunió per explicar i tractar assumptes 
importants, com és ara el pla d’obres i serveis (que començarà aquest mes) 
o l’actuació realitzada a la davallada a sa platja. L’acte, que resultà molt 
participatiu, fou convocat per l’associació de veïns i comptà amb 
l’assistència del Sr. Batle i altres regidors de l’equip de govern. 

6 Diumenge Per la premsa d’ahir ens hem assabentat que en Jaume Albertí (de Cas 
Majoral) ha presentat la seva dimissió com a Director Insular de Joventut 
del Consell de Mallorca, per discrepar, segons hem pogut llegir, amb la 
política i les directrius del Departament de Cultura. La premsa també diu 
que fonts del Consell de Mallorca en donen una versió diferent.  

8 Dimarts Dissabte passat va tenir lloc, a ses escoles, la festa i disfresses de carnaval. 
L’horabaixa per als més petits i el vespre, amb torrada inclosa, per als més 
grans. Com estava anunciat, els beneficis obtinguts es varen destinar a les 
víctimes del tsunami. 

10 Dijous Avui, devers la una del migdia i com cada any per aquestes dates, han 
tornat a passar els corredors de la Challenge Vol a Ciclista a Mallorca. t

12 Dissabte Els diaris de dimarts passat es fan ressò de la visita que, el dia abans, va 
fer a Banyalbufar la Consellera d’Agricultura i Pesca, Hble.Sra. Margalida 
Moner. La Consellera i els seus acompanyants foren rebuts, entre d’altres, 
pel Sr. Batle i la presidenta de la Comunitat de Regants. El motiu de la 
visita era presentar oficialment les obres de millora de la xarxa de sèquies 
de la Font de la Vila. Aquesta actuació suposa una inversió de 576.958,00  
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euros i permetrà acondicionar 2.678 metres de sèquies. Les obres i la 
totalitat de la inversió estan incloses en el conveni de col·laboració entre el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears i cofinançat per la Unió Europea. 

14 Dilluns Darrerament hi ha hagut renovació de càrrecs a les Juntes Locals d’alguns 
partits polítics. Fa unes setmanes en Joan Antoni Lladó Bujosa, fou elegit 
president d’Unió Mallorquina i fa uns dies, en Pere Joan Salleres Vives, ho 
ha estat del Partit Popular. 

16 Dimecres Fa devers un mes que està operatiu el repetidor que, per donar senyal de 
TV al Port des Canonge, es va instal·lar a Ses Planes. Com a tota cosa 
nova, sembla que hi ha petits problemes amb la instal·lació, però res 
important. Enhorabona a tota la gent que «es mou» pel Port des Canonge, 
els canvis són evidents. 

18 Divendres Banyalbufar és solidari. Al compte bancari obert a l’oficina de La Caixa, per 
recaptar fons per a les víctimes del tsunami d’Àsia, s’han totalitzat 2.310,00 
euros, que es lliuraran a Càritas Mallorca. 

21 Dilluns Ahir es va celebrar el referèndum sobre la nova constitució europea. A 
Banyalbufar, els resultats foren els següents: de 479 persones amb dret a 
vot, en votaren 218 (45,51%), 157 varen dir sí (72,01%), 47 digueren no 
(21,56%), 11 votaren en blanc (5,04%) i 3 vots varen ser nuls (1,37%). El 
percentatge de participació i dels que digueren no, està per damunt la 
mitjana de l’estat. 

23 Dimecres Un hivern llarg i fred, això és el que tenim enguany. Tant que quasi ja no 
és notícia que la neu hagi tornat a comparèixer per Sa Mola. 

25 Divendres Avui, de bon matí, l’Ajuntament ha començat a enderrocar i cremar les 
casetes de fusta, abandonades i fetes mal bé, que hi havia a la platja de 
Son Bunyola. Una actuació que, a la fi, acaba amb el negatiu impacte que 
suposaven aquestes barraques en un lloc tan “sensible”. 

28  Dilluns Ahir, a l’edat de 56 anys i de manera sobtada, va morir n’Antoni Sastre 
Albertí. De sempre, en Toni havia dedicat gran part del seu temps a 
Banyalbufar, pertanyia a diferents associacions, havia estat regidor de 
l’Ajuntament (2002-2003) i actualment era President de l’Associació Amics 
de Banyalbufar. Sens dubte una sensible pèrdua per a tota la seva família i 
per al poble de Banyalbufar. El funeral tindrà lloc demà a la nostre església 
parroquial. Que el vegem al cel. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació Can Colom Mínima Dia Màxima Dia Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 5.2 21 16.5 13 9.7  Est. Sa Coma Est. S’Arboçar 

Humitat (%) 28.9 11 86.3 5 65.7  31,6 51,5 
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