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Dilluns

Abans de començar amb les noticies d’enguany, farem esment a la “volta
ciclista” que la setmana passada feren mitja dotzena de banyalbufarins
(Jaume i Marcos de Son Tomàs, Gori de Can Fura, Miquel de Sa Baronia,
Tomàs Fontet i Miquel Bujosa). De camí cap a Pollença començaren amb un
poc d’aigua, però finalment compliren amb l’objectiu: 300 km. en 3 dies.
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Dimarts

En el Diario de Mallorca d’avui hi ha una notícia sobre orgues històrics i dins
un requadre que diu “las joyas de la corona”, destaca que l’orgue de
Banyalbufar és un dels més antics i singulars de Mallorca.
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Dimecres

Tal dia com avui, però de fa 50 anys (1962) el Diario de Mallorca deia “...
para el domingo próximo día 7 organiza el Fomento de Turismo esta
bellísima excursión, ... al predio Sa Granja donde se desayunará, para
proseguir hasta el km. 19 en cuyo lugar se iniciará la marcha a pie hasta el
manantial Font des Garbell, donde se comerá. Por la tarde se descenderá
por la Font de Sa Menta y Torre de Ses Animes...”
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Divendres

Ahir ens visitaren SS MM els Reis d’Orient, que enguany arribaren en una
bona carrossa de regals i a la plaça els esperava un bon grapat de gent i un
naixement vivent, amb en Bartomeu Isern Pizà (de 4 mesos) dins el bres.
Sembla que el 2011 els nostres nins i nines varen fer molta bonda, perquè hi
va haver molts de regals.
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Dissabte

Despús-ahir, a Palma i després d’haver complit 100 anys el passat mes de
juliol, va morir madò Magdalena Tomàs Bujosa, de Can Fura. Per altra
banda, ahir i a l’edat de 77 anys, també ens deixà per sempre na Margalida
Bujosa Cunill (Margalida Blanqueta). Els funerals d’ambdues banyalbufarines
tendran lloc dimarts que ve a la nostra església parroquial. Que molts d’anys

poguem pregar per elles.
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Dilluns

L’obertura dels camins de Planícia, clau per a l’economia local. Aquest és el
titular d’una notícia del Diari de Balears de despús-ahir, on explica la creació
de la Comissió en defensa dels camins públics.
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Dimarts

La campanya de recollida de joguines, roba, llençols, etc. que les passades
festes nadalenques va posar en marxa l’Ajuntament va ser tot un èxit: tres
furgonetes ben plenes de material es transportaren cap a les entitats
benèfiques de Palma. Banyalbufar practica la solidaritat.
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Dijous

La premsa de la setmana passada informava que, comparant les dades dels
mesos de desembre de 2010 i de 2011, som un dels quatre pobles de
Mallorca on ha baixat el nombre de persones en situació d’atur. De vint
aturats enregistrats hem passat a setze.
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Dissabte

Ahir va haver-hi ple extraordinari de la Corporació Municipal amb un únic
punt: debatre la moció presentada per CxI per tal de manifestar el desacord
amb les modificacions que vol fer el Govern Balear en properes lleis d’àmbit
lingüístic. La moció va ser aprovada amb dues abstencions (las del PP).
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17

Dimarts

Avui i pels qui ho celebren, és la festivitat de Sant Antoni, abat d’Egipte i
patró dels qui tracten amb bestiar. Per això i com és tradicional, el cap de
setmana passat hi va haver fogueró i torrada a Sa Plaça i Beneïdes a Sa
Carretera Nova a la sortida de l’Ofici. Els dos actes varen estar molt animats,
el regidor Joan Peralta es va encarregar d’encendre i atiar el foc tota la nit i
els papàs i mamàs de l’associació de la segona edat S’escuït varen
collaborar activament.
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Dilluns

Avui matí i sense grans assumptes a destacar, hi ha hagut ple ordinari de la
Corporació Municipal. S’ha ratificat la dedicació exclusiva per al càrrec de
Batllia, des del passat dia 1, i encara que no s’ha pogut concretar la
retribució, s’ha dit que serà inferior a la màxima establerta, que és d’uns
3.083,00 euros mensuals.
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Dimecres

Ahir i a l’edat de 84 anys, va morir a Palma n’Antònia Campins Verd, vídua
d’en Jaume de Son Salva. El funeral tendrà lloc demà a l’església parroquial
de Sant Alonso Rodríguez. Descansi en pau.

27

Divendres

Per a demà vespre i sota l’organització de l’Associació de veïnats des Port
des Canonge, està prevista una torrada popular en aquell indret. Amb
l’experiència que té aquesta associació en aquest tipus d’actes, segur que hi
haurà bon foc i bona teca.
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Dilluns

A la fi s’ha girat es temps. Dissabte ja varen ploure un parell de litres i ahir
ja va ser calabruix i neu (no gaire) fins dins el poble. A les 10 del matí,
l’observatori de l’AEMET de Sa Coma va enregistrar la temperatura mínima
del mes: 3,6 graus, i la màxima de tot el diumenge va ser de 10,2. Avui
també fa un bon fred.
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Dimarts

Més avall podreu veure unes dades extretes de la web del Institut
d’Estadística de les Illes Balears (són les darreres que hi ha publicades).

Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

3,6

18,1

11,8

29 (10:10)

5 (19:50)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

29,4

28,0

Dades del Padró Municipal 2010: 593 persones en total (12 menys que l’any anterior)

Homes
Dones

A Banyalbufar
34,40 %

Menys de 20 anys
36
37

Entre 20 i 65 anys
232
171

66 o més anys
58
59

Lloc de naixement, percentatge sobre el total de població.
A la nostra CC. AA.
A altres CC. AA.
38,62 %
12,48 %

Total
326 (54.97%)
267 (45.03%)

A l’estranger
14,50 %
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