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2 Dimarts Sense voler, el mes passat encara vàrem deixar dues cosetes relacionades 
amb Ses Festes. La primera, que el concurs de raons que s’havia ajornat, va 
tenir lloc dia 11 i que els guanyadors foren en Toni Nadal (de Cal Tio) i en 
Toni Montserrat (des Comellar). L’altra és un fet que va destacar Mn. Llorenç 
Lladó en el sermó de l’Ofici: que l’any que ve serà el del Centenari de la 
nostra Parròquia. Per la nostra part recordarem la destacada intervenció de 
Mn. Baltasar Morey i Carbonell (Palma, 1924) en la celebració de les 
anteriors noces d’or i de diamant. 

6 Dissabte Com darrerament és habitual per aquestes dates, es pot veure un gran 
nombre d’excursionistes que van i vénen pels nostres camins i carrers. Sense 
anar més enfora, avui matí una quarantena de sineuers han vengut amb 
autocar per fer una visita cultural als indrets més destacats de la vila. Amb el 
guia que els acompanyava, en Tomàs Vibot, segur que s’han assabentat bé 
de les “nostres coses”.  

9 Dimarts Altres vegades ja hem parlat de la problemàtica i el perill de les motos. La 
premsa d’avui destaca la mort d’un jove motorista de LLucmajor a la sortida 
d’Esporles el passat dissabte horabaixa. Sembla que va perdre el control de 
la moto i es va estavellar contra un cartell vora la carretera. No és el 
moment de posar llenya al foc, però els qui veim circular aquests grups de 
motoristes els dissabtes horabaixes per amunt i per avall de Sa Bastida, ens 
fan pensar que cada un d’ells va amb un “Àngel de la guarda”; d’altra 
manera no s’explica que no hi hagi més accidents. 

11 Dijous Tornam cap a Esporles per esmentar la participació de banyalbufarins i 
banyalbufarines a la Fira Dolça del passat diumenge: malvasia, tapes, collars 
i penjarois, brodadores. Una bona representació, sí senyor. 

14 Diumenge Està previst que demà comencin les obres de rehabilitació del dic del port, 
les quals han motivat (cosa mai vista) que s’hagin hagut de retirar totes les 
barques, un total de 37. L’any passat per aquest temps, el BOIB publicava 
que hi havia un pressupost d’uns 139.000 euros, però al final les obres 
s’executaran per un import de 78.900. A més del rebombori que sempre hi 
ha amb les obres d’aquest tipus, sembla que entre els usuaris del port també 
s’ha creat certa “preocupació” pel fet d’haver de retirar les barques. ?? 

16 Dimarts Ahir hi va haver Ple Ordinari de la Corporació Municipal. A més de l’aprovació 
de dues operacions d’endeutament a llarg termini per un import total de 
219.470,28 euros amb l’entitat CaixaBank S.A., cal destacar el tema que va 
sortir a l’apartat de precs i preguntes, quan els membres de l’oposició 
tornarem a demanar, com ja havien fet a l’anterior ple de dia 27 d’agost, pel 
conflicte que l’equip de govern manté amb la Comunitat de Regants per 
l’aigua de la Font de la Vila. Sembla que l’Ajuntament té un deute de 12.000 
euros amb la Comunitat i que el Sr. Batlle no vol pagar-los fins que no tengui 
una clau de la Font. 
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17 Dimecres Avui fa una setmana que va morir a Palma, a l’edat de 80 anys, Bartomeu 
Barceló i Pons, persona de gran prestigi dins el món universitari i de la 
cultura de les nostres illes (catedràtic de geografia, fundador de l’OCB, entre 
altres coses). A més de tot això, en Tomeu Barceló era un gran enamorat de 
Banyalbufar i molt vinculat al nostre poble des de que l’any 1958 redactà i 
publicà “La vida en un municipio de la montaña de Mallorca”. El 1998 va ser 
el pregoner de Ses Festes i el 2009 va escriure el pròleg del llibre 
Banyalbufar, geografia i medi ambient. Ahir, uns familiars compliren un dels 
seus desitjos i escamparen les seves cendres en un raconet del nostre poble. 
Descansi en pau. 

19 Divendres Aquesta setmana l’aigua que ve de la xarxa municipal surt de color de terra; 
per això l’Ajuntament ha posat uns cartells avisant que no és apta per al 
consum humà. A falta d’informació oficial, hi ha diferents interpretacions del 
per què ve l’aigua bruta.  

20 Dissabte Al cap de setmana passat el diari “El País” publicà un reportatge sobre quin 
són els “top ten” d’Espanya per veure les millors postes de sol. Doncs la 
“Torre del Verger en Banyalbufar”, ocupa el segon lloc. No hi ha dubte que 
noticies com aquesta són molt gratificants i demostren el valor, de tot tipus, 
que té Sa Torreta. Una valor i una importància menyspreada pels 
responsables de mantenir-la neta i ben cuidada.  

22 Dilluns El matí de dissabte passat varen passar per Banyalbufar, provinents 
d’Estellencs, els marxaires de “Camins contra mentides”, una acció 
promoguda per l’associació de Jubilats per Mallorca en defensa de la cultura 
la llengua i el territori. Un grup de banyalbufarins els va sortir a camí i els 
acompanyà fins a Sa Plaça, on l’Ajuntament els convidà a berenar. 

23 Dimecres L’horabaixa del mateix dissabte, l’activa associació de pares Sa Tomàtiga i 
per celebrar la festa de les Verges, va organitzar a Sa Plaça una bunyolada 
amb xocolata i vinet dolç. Molta gent i molta animació.  

28 Diumenge Avui matí ens hem aixecat amb un bon vent de tramuntana, ahir venia un 
poc més de ponent i no era tan fort. Si a la vila ja era ferest, ja us podeu 
imaginar com bufava per damunt Sa Mola. Una col�laboradora que hi ha anat 
d’excursió ens ha dit que allà d’alt “s’ho emportava tot”.  

30 Dimarts Ahir, a l’edat de 79 anys i de manera sobtada, va morir a casa seva en 
Jaume Nadal Terrasa, casat amb Antonia del Rosario Santana. El funeral 
tendrà lloc avui a la nostra església parroquial. Al cel sia. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 11,6 28,2 20,8  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 29 (19:40) 19  (17:10)   97,9  pendent  

 
Pluviometria de s’Arboçar del passat mes de setembre: 37 l/m2 


