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Diumenge

Ahir, a l’edat de 76 anys, va morir a Palma n’Antoni Picornell Picornell (en
Toniet Batle). El funeral tindrà lloc passat demà a les 19:00 hores a
l’església parroquial de Banyalbufar. Descansi en pau.

3

Dilluns

El 2005, pel que fa a notícies, no ha començat molt bé. Ahir, a Sa Vinya
den Ferrà i als 89 anys d’edat, va morir en Miquel Albertí Ferrà, (en Miquel
Doi) El funeral tindrà lloc avui, a les 19:00 hores a l’església de Sant
Francesc de Paula de Palma. Al cel sia.
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Dijous

Com era d’esperar ahir, a darrera hora de l’horabaixa, arribaren a
Banyalbufar els Tres Reis Màgics d’Orient, acompanyats dels seus
corresponents pages i ben carregats de regals. Davant l’expectació dels
infants foren rebuts a Sa Plaça per a després, dins l’església i com és
costum, lliurar personalment tots els regals.
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Dissabte

El Diari de Balears del passat 30 de desembre, en un especial dedicat als
pobles de Mallorca destaca, com a fets relevants de l’any passat a
Banyalbufar, l’acord der restaurar la Clastra de Sa Baronia, la manifestació
per reclamar la protecció de la Torre del Verger i la reivindicació de millores
al Port des Canonge.
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Dilluns

Fent una ullada a la secció d’anuncis clasificats d’alguns diaris, hem pogut
veure que a Banyalbufar hi ha diverses propietats en venda: Casa de 170
m2 i 400 de solar, amb jardí i aire acondicionat per 480.000 €. Xalet
unifamiliar també amb jardí, aire acondicionat i terreny de 500 m., per
499.000 €. Però, la més “interessant” és: “Espectacular finca de 450 Hc. de
montaña con bajada al mar, 3.000 m. construidos en la cima, coto de caza,
etc.” per 12.000.000 €. L’anunci també diu que és ideal per agroturisme o
similar. Creiem que hi ha prou “pistes” per saber d’on es tracta, o no?

11

Dimarts

Ahir va morir, a Palma i a l’edat de 80 anys, na Margalida Picornell Bestard,
que vivia a Estellencs des de què es va casar amb en Gaspar Vicença. El
funeral tindrà lloc a l’església parroquial d’Estellencs aquest proper dijous.
Descansi en pau.
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Dijous

Avui, quan encara era de nit, ha nascut a Palma na Claudia, primer infant
den Gabriel Palmer Vidal i na Pilar Pallicer Sabater. Na Claudia també és la
primera néta que tenen els seus quatre padrins, per això la seva arribada
ha estat molt celebrada. Enhorabona a tots.
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Dilluns

Avui és Sant Antoni de Viana, festa que a Banyalbufar hem commemorat
entre despús-ahir, dissabte, amb el tradicional fogueró i torrada a Sa Plaça,
i ahir diumenge, amb les beneïdes d’animals i carrosses. Les beneïdes
acabaren amb uns cants populars davant la capella de Sant Antoni i un
refresc a Sa Plaça oferit, com altres anys, per la família de Can Font.
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Dijous

El diari «Última Hora» d’ahir informa que ha dimitit el president de la junta
local d’U.M. (Antoni Gelabert), per un requeriment que li han enviat el Batle
i el tinent batle (del mateix partit) entorn a uns problemes amb el contingut
d’un “foro” i d’una pàgina web creada pel Sr. Gelabert.
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Diumenge

Ahir varen tenir lloc les matances populars de Bany-Al-Bahar. El porc va
pesar quasi 160 k., i gràcies a la bona feina realitzada per la vintena de
matancers i matanceres que hi participaren, en poques hores va estar tot
llest. La matancera major, Apol·lònia Màs, ens ha dit que feren uns 70 k.
de sobrassada i 15 de botifarrons. Els diaris “Última Hora” i “El Mundo”
d’avui publiquen una extensa notícia de l’aconteixement.
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Dimecres

Ahir horabaixa va nèixer n’Aina, primera filla de na Carme Pascual Albertí
(de sa Taverna) i en Joan Amor Lladó. Sembla que el fred i la neu no ha
espantat a n’Aina que, tota valenta, ha decidit fer-se present. Enhorabona
a tota la família.
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Dijous

Com a conseqüència del temporal de fred i neu que feia dies que
s’anunciava, des de ahir horabaixa i fins avui matí, hem estat «oficialment»
incomunicats per carretera. Tot Banyalbufar, des de Sa Mola fins a la mar i
des del Port des Canonge fins a S’Algar, ha quedat ben blanc. Els nins i
nines no han pogut anar a escola a Esporles i ho han aprofitat per fer
“monigotes”, jugar i disfrutar amb la neu. També han estat molts els que,
amb les seves càmares fotogràfiques, han deixat constància de
l’esdeveniment per a la història banyalbufarina.
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Divendres

Ahir hi va haver ple extraordinari de la Corporació Municipal. Els punts de
l’ordre del dia foren: Sorteig de membres de la mesa electoral pel
referéndum del 20 de febrer; renúncia del tinent batle Sr. Joan Peralta a la
dedicació exclusiva i aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per
enguany. L’import del pressupost, aprovat per 4 vots a favor i 1 en contra
és de 1.283.677,07 euros.
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Dissabte

Després d’haver complit 86 anys, despùs-ahir va morir n’Antònia Cabot
Cabot, esposa de l’amo en Joan de Sa Vinya Gran. El funeral tindrà lloc el
proper dimarts a la nostra església parroquial. Al cel sia.
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Dilluns

La neu i el mal temps ens han deixat, però el fred encara no. Fa una
setmana que, a la vila, el termòmetre no ha superat els 10º També, i com
és natural, pel Torrent den Roig davallen unes quantes regadores de l’aigua
que surt de la Font de la Vila.

Informació meteorològica del mes
Estació Can Colom

Pluviometria (l/m2)

Mínima

Dia

Màxima

Dia

Mitjana

Temperatura (ºC)

2.8

26

16.6

20

10.8

Est. Sa Coma

Est. S’Arboçar

Humitat (%)

42.5

26

84.2

17

68.5

17.6

22.0
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