
1/2 

 
 
 

banyalbahar@banyalbahar.com 
www.banyalbahar.com 

 
Noticiari  Banyalbufarí (nº 132) 

NOVEMBRE  2014 
 

1 Dissabte Abans de tot hem d’esmentar dos esdeveniments que ens havien passat per 
alt: un és la defunció, el passat dia 5 de juliol i als 95 anys d’edat, d’Antònia 
Tomàs Àlvarez, vídua de Josep Font Serra (Pep Font), descansi en pau. 
L’altre és el naixement, dia 12 d’octubre, de na Valentina, primer infant de 
Biel Grimalt Cànaves (en Bogda) i Mª Antònia Sampol Mulet; enhorabona a 
tota la familia, especialment als nous papàs i padrins banyalbufarins Antònia 
i Manolo. Els redactors demanen disculpes per no haver-ho sabut a temps. 

3 Dilluns Dimarts de la setmana passada, el programa d’IB3 TV Això és mel, on es 
destaquen les “virtuts” -especialment les gastronòmiques- de cada poble, es 
va dedicar a Banyalbufar. Un excel�lent reportatge d’uns 75 minuts que, sens 
dubte, podem considerar com un dels millors, si no el millor, que s’ha fet en 
els darrers temps relacionat amb el nostre poble.  

4 Dimarts Ahir i en el jutjat de primera instància número 5 de Palma, on es decidirà si 
els camins des Rafal i Planícia són públics o privats, va tenir lloc l’acte de 
presentació i concreció de les proves documentals, testimonials, etc., que 
totes les parts implicades –setze en total- volen o pensen utilitzar en la 
defensa dels seus interessos. L’acte va durar unes tres hores, la qual cosa ja 
dóna una idea del que pot passar en el judici. 

5 Dimecres Els cotxes que ahir de bon matí se’n anaven cap a Palma, i algun cap a 
Valldemossa, va quedar sorprès per la quantitat de calabruix que trobaren 
per la contrada del Cap des Bosquet. Tant es així que d’horabaixa tard 
encara quedaven restes per la vorera de la carretera. 

7 Divendres Aquests dies, els responsables de Bany-Al-Bahar estaven preocupats perquè 
havien rebut un escrit del sr. Batlle dient que havien de desallotjar el local 
social de la Plaça de la Vila. Sortosament no va ser més que un ensurt, 
perquè la secretària de l’Ajuntament els va explicar que hi havia hagut un 
mal entès en la redacció de l’escrit i que tan sols necessitaven el local una 
hora els dimecres. 

8 Dissabte Per aquest proper dilluns hi ha convocada sessió plenària ordinària del 
Consistori. A l’ordre del dia hi figuren assumptes com les aprovacions d’un 
préstec de 235.000 euros amb BMN destinat al pagament dels dos edificis 
recentment adquirits; l’adjudicació de concessions d’aparcaments municipals 
del carrer Comte Sallent i la sol�licitud de concessió a Costes per varada a la 
zona des Fondalet d’es Port des Canonge. 

10 Dilluns Segons està anunciat, el col�lectiu de la “tercera edat” enguany tendrà una 
nova activitat. Passat demà comença un taller d’exercici terapèutic i 
rehabilitació impartit per una fisioterapeuta. L’activitat tendrà lloc tots els 
dimecres en el local social de la Plaça de la Vila.  

11 Dimarts Ahir, a Palma i quan acabava de complir els 90 anys, va morir na Catalina 
Morro Albertí, vídua de Llorenç Sastre Albertí. El funeral serà demà a la 
parròquia de Pius X de Ciutat. Al cel sia. 
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13 Dijous Despús-ahir vespre, devers les 8, les campanes de l’església començaren a 
repicar i la gent, és clar, va quedar sorpresa. El motiu va ser que la forta 
tempesta de trons i llamps que hi havia damunt el poble va desbaratar el 
sistema elèctric que les controla. Al cap de poc temps les varen 
desconnectar, la tempesta va escampar i la nit tornà a tranquil�litzar-se. 

15 Dissabte Tal dia com avui, però de fa 50 anys, el diari “Baleares” publicava unes 
informacions del seu corresponsal a Banyalbufar, el Guàrdia Civil Bartomeu 
Pizà Rosselló, i entre altres coses deia: “Ni tordos ni setas. Mala es esta 
temporada para los cazadores de tordos y buscadores de setas. Muchos son 
los aficionados que procedentes de Palma y de muchos pueblos de la isla, 
llegan hasta Banyalbufar con objeto de llevarse algo de este saboroso 
manjar, pero tendran que esperar otro año.” Això mateix podríem dir 
enguany!! 

17 Dilluns El passat dimarts horabaixa, una comitiva de l’Ajuntament -el Batlle i cinc 
regidors- es desplaçaren fins a Esporles per tal de lliurar a Maria Albertí 
Albertí, la “Medalla d’Or de Banyalbufar” la qual, recordem-ho, li havia estat 
concedida en un ple extraordinari celebrat el passat 10 de febrer. Donya 
Maria, que d’aquí a pocs dies complirà 101 anys, demostrà que no ha perdut 
cap de les seves facultats. Des d’aquest noticiari volem donar l’enhorabona a 
Donya Maria per aquesta distinció, i expressar-li el nostre millor 
reconeixement per la seva intensa i llarga dedicació, en uns anys difícils, a 
l’ensenyança i la promoció de la cultura a Banyalbufar. 

20 Dijous Diumenge passat, l’actiu grup de brodadores banyalbufarines i estellenquines 
que encapçala na Francisca Tomàs Garreta, va desplaçar-se fins a Sant 
Llorenç des Cardassar per a participar en els actes d’homenatge a les 
brodadores d’aquella localitat. Cal destacar que, de tota Mallorca, tan sols 
s’havia convidat a tres grups, la qual cosa demostra “la fama” que tenen les 
nostres brodadores i “les ganes” que hi posen, com és el fet dels 85 km. 
d’anada i tornada que hagueren de fer.  

24 Dilluns Fa una temporada que l’aigua de la Font de la Vila és motiu de comentaris. 
Un perquè la font no revé i per això encara es duen camions per 
l’abastament d’aigua a la xarxa municipal. L’altre fa referència a la Comunitat 
de Regants; el fet és que a l’assemblea del passat mes d’agost s’havien 
convocat eleccions per renovar la junta directiva, però no s’hi va presentar 
cap candidat. Idò ara, després que un grup de voluntaris i amb autorització 
de l’assemblea s’havia d’encarregar de cercar les 10 persones que feien falta, 
sembla que no tan sols n’hi ha 10, sinó més d’una dotzena que volen ser 
candidats. Com diuen avui en dia, vaja moguda !! 

 
 
NOTA: Un bon lector d’aquest noticiari i també bon mariner, ens ha informat d’una errada en el text de la 
noticia de 1964 que transcrivírem el mes passat. El nom de la barca de Juan Antonio Bertran era 
“Torbellino” i no “Verderol”, com erròniament sembla que es va publicar en aquell any. A més, l’informador 
ens ha aportat una nova i interessant dada: Torbellino va ser construïda a sa Pera de s’Ase per 
l’entranyable i recordat Mateito. Això es diu estirar del fil, moltes gràcies Lluís !! 

 
 

Informació meteorològica. 
 
Aquest mes no podem oferir la informació meteorològica perquè la majoria de dies l’estació de l’AEMET de 
Sa Coma no ha estat operativa. 


