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3 Dilluns Despús-ahir, en el marc de la Fira del Llibre que es celebra a Ciutat i amb 
motiu de la celebració de “l’Any Serra”, en Tomàs Vibot va presentar el llibre 
titulat El viatge de Juníper Serra (Mallorca-California). Es tracta d’un acurat 
treball on es posen de relleu els fets que portaren a aquest mallorquí a 
ocupar un dels primers llocs dins la història de Nord-america.  

5 Dimecres Dissabte passat va tenir lloc una nova edició de la trobada anual de randeres 
i brodadores que, des de tota Mallorca, vénen cada primer dissabte de juny 
a la nostra plaça de la vila per compartir un horabaixa de companyonia. Cal 
destacar que, tot i la manca d’ajuts institucionals que darrerament afecten 
aquests tipus d’esdeveniments, enguany s’ha superat el record d’assistència. 
Enhorabona al grup de brodadores banyalbufarines i estellenquines que, des 
de fa tres anys i encapçalades per na Francisca Tomàs Garreta, són les 
organitzadores de la trobada. 

6 Dijous Des de dilluns passat, encara que la data oficial d’incorporació és de dia 1 de 
juny, tenim nova secretària-interventora a l’Ajuntament. Es tracta de 
Catalina Eva Alemany Covas, resident en el Port d’Andratx i que, 
darrerament, desenvolupava la mateixa tasca a l’Ajuntament del Catllar 
(Tarragona). Sembla que, per fi, tenim una secretària amb experiència en el 
món de l’administració local. Benvinguda a Banyalbufar, Catalina !! 

7 Divendres Totes les coses, per petites o grans que siguin, tenen un començament. Idò 
bé, despús-ahir va tenir lloc un fet que, sens dubte, és l’inici d’un nou capítol 
dins la història dels nostres camins públics. La directora insular de Medi 
Ambient, Margalida Pocoví Sampol, com a responsable polític de la Ruta de 
Pedra en Sec, (GR 221) ens visità i es reuní amb el Sr. Batlle i amb el 
portaveu municipal del PP, per tal de posar en marxa l’obertura d’un tram de 
l’antic camí vell d’Estellencs a Banyalbufar. És el traçat que s’iniciava davant 
les cases de Na Redolta, passava per darrera les de Cas Mestre Vic cap es 
Collet de Morera i el Coll des Verger, davallava per l’actual camí de sa Pera 
de s’Ase fins a Can Cotó (a l’esquerra), continuava cap a s’Hort Nou, Can 
Solom, Can Xiscotet, travessava el torrent de Can Cerdà cap a les cases de 
sa Font de Sa Menta i arribava just a l’altra costat de l’actual barrera de 
Planícia, a la carretera Ma-10. S’obri un interessant capítol..... 

11 Dimarts Dissabte passat, i com succeí (dia per dia) fa 100 anys, va haver-hi altar 
fumat i missa de tres. Mons. Rafel Umbert, acompanyat dels preveres Antoni 
Mercant, Pere Suñer i Miquel Ambròs, presidí l’ofici de commemoració de 
l’entrada del primer rector de Banyalbufar. El Cor Parroquial donà lluentor a 
la celebració que acabà amb un cant i una ofrena floral dels més infants a la 
Mare de Déu de la Rosa. Després, i en un dels jardinets que hi ha a 
l’entrada, els mateixos infants sembraren un teix que, a continuació, fou 
beneit. Finalment i abans del refresc popular ofert a la Plaça de la Vila, Pere 
Suñer va llegir el poema que podeu veure al final. Cal destacar que tot el 
programa d’actes del Centenari està patrocinat per l’Ajuntament. 
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15 Dissabte Avui fa exactament tres anys que el BOIB publicà l’acord d’aprovació inicial 
del Catàleg de Béns Patrimonials de Banyalbufar. Ja sabem que “las cosas de 
palacio van despacio” i, el passat 22 d’abril, la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, (exp. PU-025/2010) proposà la suspensió de 
l’aprovació definitiva per tal que siguin esmenades una sèrie de deficiències i 
complimentades unes condicions. Per aquesta tasca l’Ajuntament ha 
contractat una empresa catalana experta en estudis de Patrimoni. La 
Comissió també proposà que per la importància de les deficiències 
observades s’hauria de fer un nou tràmit d’informació pública del Catàleg. 

19 Dimecres Despús-ahir va ser un dia especialment “pesat”, mirau si no. Temperatures 
de l’estació oficial de l’AEMET: 10 del matí, 33.4; a migdia, 27.2; a les 3, 
35.8, i dotze hores després, a les 3 de la nit del dimarts, 22.2 (13.6o de 
diferència). Avui sembla que ja s’ha estabilitzat, estam al voltant dels 20.0o. 

21 Divendres El Diario de Mallorca d’avui informa que a les 8 de l’horabaixa està prevista, 
a l’Hotel Mar i Vent la inauguració d’una exposició de pintura de Llorenç Gual 
(Palma, 1964). Una nova iniciativa cultural que caldrà visitar. 

25 Dimarts Diumenge passat, en acabar l’Ofici, el nostre Rector anuncià que la parròquia 
de Banyalbufar ha rebut un donatiu de 3.000 euros que, en vida, disposà 
Don Baltasar Morey Carbonell (Palma, 1924-2013), el mateix que va fer amb 
les parròquies d’Algaida i el Pla de na Tesa, on també havia exercit el seu 
ministeri. Un fet poc comú i que es comenta per ell tot sol. 

27 Dijous Ahir i a l’edat de 93 anys, va morir na Joana Albertí Albertí, de Can Ramell. 
Una dona gran en tots els sentits i sempre disposada a fer una rialla. El 
funeral serà avui a la nostra església parroquial. Descansi en pau. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 15,2 36,8 21,4  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 3  (4:20) 17  (15:50)   0,8 

 
 
EL  TEIX 
 
El teix és un arbre que viu per la Mola 
d’un verd fort d’oliva – foscura i verdor -. 
Més alt que la mata, més baix que l’alzina, 
més fort que l’amor. 
 
Escut de la Tíria és el seu brancatge. 
Cantar de campanes és el seu gronxar. 
En tant que les herbes sospiren per terra 
amunt el teix va. 
 
 

 
 
 
 
Dins la boira anida, de la penya arrela; 
se perd dins les ones dels núvols del cel, 
abraçant els càntics que l’aire respira 
més fresc que la gel. 
 
No corren nostàlgies per la seva saba, 
du somnis de príncep dins son interior; 
somnis d’esperança més verds que l’oliva, 
més forts que l’amor. 
 

Autor: Pere Suñer i Bonet (Santanyí, 1933) 
Poema escrit a Banyalbufar l’any 1954, quan era el mestre de l’escola pública. Ell mateix el va llegir, dia 8 de 
juny 2013, devora el teix que s’acabava de sembrar i beneir en el marc dels actes de commemoració del 
Centenari Parroquial. 
 


