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Diumenge

Una vegada més, l’any nou va ser rebut i celebrat a la Plaça de la Vila amb la
bauxa acostumada. Després, la festa va continuar en el Xacalà, on uns
quans joves, i per a tothom que va voler anar-hi, havien organitzat i preparat
una celebració de Nit de Cap d’Any “així com cal”: bona música, bona
companyia, un poquet de beure, etc. etc., fins que devers les 6 de la
matinada, tothom cap a ca seva !!
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Dilluns

Exactament tal dia com ahir, però de fa 20 anys, vuit persones es reuniren i
signaren l’acta fundacional de l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar. Aquelles
persones (per ordre alfabètic de llinatges) foren: Aina Pilar Albertí Cabot,
Francesc Albertí Picornell, Joan J. Albertí Tomàs, Apollònia Mas Servera,
Carme Mondéjar Coll, Ramon Mondéjar Coll, Guillem M. Salleras Vives i
Felisa Tomàs Llambias. És clar que, com a associació editora d’aquest

noticiari, està malament felicitar-se a un mateix, però sí volem reconèixer i
donar l’enhorabona a totes i cada una de les persones esmentades per tenir
aquella idea i l’encert de dur-la endavant, per tant, gràcies a totes i a tots !!
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Divendres

Magre, molt magre !! així ens atrevim a definir l’arribada de SS MM els Reis
Màgics d’Orient de despús-ahir. En Joan Peralta, en nom de l’organització –
o sigui l’Ajuntament- havia anunciat que arribarien a Sa Plaça baixant pel
Camí des Correu (per davant Es Casino), al final sortiren per s’escala nova,
.... sense cap carrossa, sense regals.... Menys mal del renou d’alguns coets i
del repicar de les campanes !!. Ja dins l’església Mn. Eugeni va donar un poc
de “calor i color” a la festa.
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Dissabte

Despús-ahir i a l’edat de 54 anys, ens va deixar na Margalida Bujosa i Sastre.
Ahir va tenir lloc, en el tanatori del cementiri de Son Valentí de Palma, un
emotiu i participatiu acte d’acomiadament de na Margalida. Expressar un
sentit condol al seu espòs Pep Tur, filles Neus i Aina i altres familiars.
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Dijous

Estam a mitjans del mes de gener i, a hores de sol, fa un temps totalment
primaveral. Prova d’això és que els ametllers van a les totes i, és clar, l’herba
de les marjades també. Aquests dies passats les temperatures s’han mogut
entre els 13 i els 18 graus i sembla que això pot durar uns quans dies més.
Ja què xerram del temps i de les marjades, què s’ha fet del “pronòstic” que
tant utilitzaven els nostres padrins? Algú encara el deu consultar?
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Dissabte

Despús-ahir va haver-hi ple ordinari de la Corporació Municipal. Atès que els
tres punts de l’ordre del dia eren totalment de tràmit, destacarem dues coses
que pertanyen al ple del mes de desembre i que consten a l’acta que el
secretari va llegir abans de la seva aprovació. És tracta del “debat” que va
haver-hi sobre dos importants assumptes: Un l’havia encetat el portaveu del
PSOE (Manel Romero) quan es va queixar del sistema de recollida de fems, i
l’altre quan el del P.P. (Pere J. Salleres) va esmentar la passivitat de
l’Ajuntament en temes d’infraccions urbanístiques. Sembla que va haver-hi
intercanvi d’opinions, però solució cap ni una.
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Dimarts

Amb l’organització conjunta de l’Ajuntament i la Societat de Caçadors,
dissabte passat va haver-hi el fogueró de Sant Antoni i diumenge, sortida de
l’ofici, les beneïdes. Devora el fogueró i abans de començar la torrada, la
Plaça va estar molt animada: nins i nines vestits de dimonis, un papà de
Sant Antoni, renou de coets, etc.. A l’hora de torrar també es va concentrar
molta gent i les beneïdes no varen desentonar.
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Dimecres

Ahir la Consellera de Comerç, Industria i Energia, Francesca Vives
acompanyada del Director General, l’esporlerí Pere Trias i el nostre Batlle, va
fer una visita a la Cooperativa de Malvasia, on varen ser rebuts pel seu
màxim responsable Toni Mora Vich (de Cas Batle Negre).
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Dijous

Diumenge passat, el programa Cròniques del canal de TV-Mallorca, va
emetre un bon reportatge de 30 minuts sobre el nostre conegut i recordat
Mateu Mir Albertí, Mateito, amb fotografies aportades per la família i
entrevistes realitzades a sis o set persones que varen tractar amb ell. El
documental va posar de manifest una cosa que encara no hem aclarit a
Banyalbufar: el que hi ha de fantasia o de realitat a la vida d’en Mateito.
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Dissabte

Ja va dos dies que podem veure Sa Mola “emblanquinada” per la primera
nevada d’enguany.
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Dimecres

La web de Mallorca Gastronómica anuncia, per a passat demà horabaixa al
Polígon de Can Valero de Palma, una xerrada a càrrec de’n Toni Darder
Alorda (de Can Prim). Sembla que en Toni, “alma mater” del Celler de Son
Vives, explicarà les seves experiències amb la vinya i el vi de malvasia a
Banyalbufar.
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Dijous

Si fa devers 15 dies no baixàvem dels 13 graus, ahir i segons les dades de
l’estació oficial que l’AEMET de les Illes Balears té installada a Sa Coma, la
temperatura màxima va ser de 10,8 graus. Prova d’aquest dia tan fredoler, la
trobaren els que s’aixecaren de bon matí que, segons ens han informat, en
alguns indrets hi havia gel.
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Dilluns

Avui, el news letter Banyalinfo, que en Bernat Bellet del restaurant “Pegason
y el Pajarito Enmascarado”, s’encarrega de distribuir per correu electrònic,
divulga la notícia que ahir publicava el Diario de Mallorca informant que a
Banyalbufar hi ha 57 persones que han demanant la targeta ciutadana de
l’Ajuntament de Palma, la qual possibilita la utilització del transport públic de
Ciutat pel mateix preu que els residents d’allà. Tot això gràcies al conveni
subscrit entre els dos ajuntaments.
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

5,5

19,.3

11,9

Dia

23

6

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

71,2

pendent

NOTA 1: Ja haureu vist a l’encapçalament que hem canviat el logo tradicional de Bany-Al-Bahar pel
commemoratiu del 20è aniversari, realitzat pel dissenyador banyalbufarí Miquel A. Albertí Mas (en Masset
junior), a qui volem agrair la seva deferència.
NOTA 2: Per qüestions tècniques no podem oferir les dades de pluviometria de s’Arboçar del mes passat i
d’aquest.
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