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Dijous

Aquesta nit passada, un centenar de persones, de diferents grups i edats, es
reuniren a Sa Plaça per esperar i celebrar l’arribada del nou any. Per manca
de coordinació entre el rellotge de l’Ajuntament i les campanes de l’església,
les màgiques dotze campanades no es sentiren bé. Una llàstima! Tot i això,
no hi fa faltar el sarau.

2

Divendres

A Banyalbufar hem començat l’any amb un padró municipal de 675 persones
(309 dones i 366 homes). Curisositat: Ahir, a la missa solemne de cap d’any,
oficiada pel vicari Mn. Eugeni Rodríguez, hi varen assistir 58 persones (39
dones i 19 homes).

3

Dissabte

Amb el títol “Una familia de Banyalbufar todavía elabora el aceite según el
método tradicional”, la revista “Brisas” del diari “Última Hora”, publica un
complet reportatge, en primera pàgina i a tot color, explicatiu de com es fa
l’oli a la tafona de Cal Tio, amb les olives collides a la finca de Sa Terra Nova.
Sens dubte, un bon reconeixement a la constància i iniciativa de’n Jaume i na
Margalida de Cal Tio, per tal de mantenir vives aquestes feines tan nostres.

5

Dilluns

A les 19:30 hores han arribat, en cotxes descapotables, els Tres Reis Màgics
d’Orient. L’església estava ben plena i Ses Majestats, amb els seus pages,
han cridat i lliurat més de 200 regals als infants (i a altres no tan infants).

6

Dimarts

A les 12:30 hores, a l’espai escènic de Ses Voltes, a Palma, ha tingut lloc la
representació de l’Adoració dels Tres Reis d’Orient. En Xisco Busquets, ben
conegut a Banyalbufar, feia de Rei Herodes. La interpretació que ha fet en
Xisco ha estat magistral, el més aplaudit de tots. Les seves filles, Xisca i Aina,
han fet de pastoretes. Enhorabona família Busquets-Gomis.

10

Dissabte

En el local parroquial i organitzat per l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar, ha
començat el VII Taller de Restauració de Mobles, amb el mestre Joan
Saavedra, de Palma.
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Dijous

A Banyalbufar, com a la resta de Mallorca, duim una collada de bon temps –
massa bon temps- . Per això, aquests dies ja s’han vist els primers ametllers
en flor i més d’un ha aprofitat per sembrar els alls.

17

Dissabte

Festa de Sant Antoni. A Sa Plaça i amb rabasses d’olivera de Son Bunyola,
l’Ajuntament ha preparat i encès un fogueró. Hi han comparegut dimonis i
dimonions, i també molta gent per fer-hi la torrada habitual d’aquesta festa.

18

Diumenge

A la sortida de missa i a la Carretera Nova, han tengut lloc les tradicionals
beneïdes de Sant Antoni. Feia molts d’anys que no hi havia tanta expectació:
Carrosses grosses, petites i de colors, però i sobretot molts d’animalons i
molta “petulea”. Enguany els “papás” s’han animat i això s’ha reflectit en una
gran participació. La gent gran també hi ha estat present amb una comparsa

de noces, molt alegre i “ben vestida”. S’han atorgat tres premis, però la
veritat és que tots els participants s’hen mereixien un.
20

Dimarts

Dissabte passat va morir, a Alcùdia i a la l’edat de 86 anys, en Josep Tomàs
Ripoll, (en Pep de Can Caimari) un banyalbufarí que ha deixat empremta en
el Port d’Alcùdia. Descansi en pau.

23

Divendres

Avui, al Consolat de Mar i presidit pel Molt Hble. President Senyor Jaume
Matas, ha tengut lloc un acte d’homenatge a tots els ciclistes de les Illes
Balears que, al llarg del segle passat, participaren en alguna de les tres grans
proves mundials per etapes. Un dels 35 corredors homenatjats ha estat en
Bernat Ripoll Tomàs, de Can Caimari (e.p.d.) que va córrer la Volta a
Espanya l’any 1947.

24

Dissabte

A primera hora de l’horabaixa, els truquers banyalbufarins (onze parelles)
s’han reunit en els locals de Sa Plaça, per participar en un torneig de truc que
ha de sevir per seleccionar les tres parelles que representaran a Banyalbufar
en el pròxim campionat de Mallorca.

27

Dimarts

A la secció d’esports del diari “Última Hora” d’avui s’informa que en Joan Lluís
Vives, (de S`Hotel) actual president de La Salle de Palma, societat deportiva
que reuneix onze equips i una escola de futbol, es presentarà a la reelecció
del que serà el seu segon mandat. Molt bé Joan, ànim i endavant.
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Dimecres

Aquests darrers dies s’han produït dues novetats dins el món comercial
banyalbufarí: per una banda s’ha tancat el bar-restaurant Es Trast, i per
l’altre hem pogut veure uns cartells anunciant que la Trattoria Mediterrània
“se traspasa”. Què hi farem!!

30

Divendres

Els diaris d’avui informen que en Jaume Albertí, de Ca’s Majoral, ha estat
designat, per la direcció d’Unió Mallorquina, Director Insular de Joventut del
Consell de Mallorca. Sembla que aquest càrrec està fet a mida per als
banyalbufarins, ja que fins fa poc havia estat ocupat per na Bàrbara Bujosa
Picornell. Na Bàrbara deixà el llistó ben alt, segur que en Jaume sabrà
mantenir-lo. Enhorabona, Jaume.
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Dissabte

Quin dia que fa avui!! Sol calent, la mar plana i gens ni mica de vent. Devers
la una del migdia, a Sa Canal, se sentia, ben fort, el renou de l’aigua que
baixava per la sèquia de devora Can Gulla. Un poc més tard, el nostre
informador oficial en assumptes d’aigua de Sa Font de la Vila, en Jaume
Colom, ens ha confirmat que ara hi surt una regadora i mitja

