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Dilluns

Festivitat de la Mare de Déu del Candeler. Tal dia com avui cal recordar que:

Si la Mare de Déu riu, lluny és l’estiu. Si la Mare de Déu plora, l’hivern és
fora. Però com que avui, ni riu, ni plora; ens quedam sense sabre com anirà
enguany. Això sí, demà és Sant Blai, preparau els caramel·los.
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Dijous

Avui, devers les 13:00 hores, hem vist passar els corredors, i tot el seguici,
de la tradicional i espectacular Challenge Volta Ciclista a Mallorca.
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Divendres

Des de la setmana passada, una pissarra situada damunt es grifó, anuncia
que hi haurà eleccions a president i junta directiva de l’Associació de
Persones Majors. També diu que els candidats poden apuntar-se fins demà,
dissabte. Sembla que s’acosta una renovació.
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Dilluns

Aquests dies passats, l’execució de treballs de la millora de la infraestructura
contra incendis forestals, (així ho diu el cartell) que l’Ibanat va començar a

principis d’hivern damunt Son Bunyola, ja han arribat a Sa Cimentera.
Aquesta neteja, a banda i banda de carretera, ens redescobreix qualque redol
que va goig mirar: marges, oliveres, alzines, ....
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Divendres

El diari “Última Hora” d’avui informa de l’èxit que està assolint l’audiovisual

tempo tramuntana, (fotografia i piano) del que ja vàrem gaudir a Banyalbufar
el passat mes de novembre, en un acte organitzat per Bany-Al-Bahar. En
Tomàs Vibot, al piano solo, i el seu company Tolo Balaguer, són els
protagonistes d’aquesta magnífica acció cultural. Bona feina, Tomàs.
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Dissabte

Avui matí, un grup de joves del nostre poble ha participat a la Trobada anual
de Joves de l’Arxiprestat, que ha tengut lloc a Sa Capelleta de Sóller.
L’horabaixa, a Palma, i amb el lema “Qui estima Mallorca no la destrueix” hi
ha hagut una gran manifestació, a la qual també hi han assistit alguns
banyalbufarins i banyalbufarines. Una assistència que compartim i agraïm.
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Diumenge

Ahir, a les 17:00 hores, a Sa Biblioteca Municipal, hi va haver un berenar de
l’Associació de Persones Majors. El motiu era fer el comiat de la junta
directiva actual d’aquesta associació, presidida per Josep Cunill Vives, i
preparar les pròximes eleccions.
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Dimarts

A la fi, després de quasi dos mesos sense caure ni gota, avui ha plogut un
poc i, a més, es parte ha anunciat que els pròxims dies també ho farà.
Començàvem a estar preocupats, perquè com diu la saviesa popular: Si no

plou pes febrer, molt mal temps mos ve.
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Divendres

Ahir va ser el Dijous Llarder, això vol dir que ja estam dins els darrers dies,
fins que dimecres que ve, (dimecres de cendra) comencin els de Quaresma.
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Dissabte

A les 17:00 hores, a Sa Biblioteca Municipal, s’ha celebrat una Junta General
Ordinària de la Comunitat de Regants de la Font de la Vila. Abans de

començar, el Director General de Desenvolupament Rural de La Conselleria
d’Agricultura, ha explicat el projecte a realitzar a les sèquies i en el seu
entorn, projecte en el qual la Conselleria té previst destinar-hi uns
600.000,00 euros. Bones notícies, sí senyor!!
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Diumenge

Ahir horabaixa va acabar el IV Taller de Randa de Macetes i de Brodats que,
organitzat per Bany-Al-Bahar i amb la col·laboració de la Parròquia, s’ha
desenvolupat tots els dissabtes d’aquest hivern en el saló de la Rectoria.
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Dilluns

Dissabte passat va morir, a Palma, n’Antoni Picornell Picornell (en Toni Pep)
El funeral es celebrarà demà a l’església de Son Ferriol. Descansi en pau.
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Dimarts

Aquest diumenge passat, a Sa Plaça de la Vila, hi va haver festa i disfresses
de carnaval per a grans i petits. La bauxa va acabar amb una xocolata per a
tothom. Per altra banda, es va tornar obrir el bar-restaurant Es Trast.
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Dimecres

Avui, a les 20:00 hores, i torna haver, com dilluns passat, un ple extraordinari
a l’Ajuntament. El d’avui és per aprovar les alegacions a presentar al Pla
Territorial de Mallorca. En el de dilluns es va revocar, mitjançant acord amb
la propietat, el contracte de lloguer des Camp de Can Fura, on estava previst
fer-hi un aparcament municipal.
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Divendres

El diari “Ùltima Hora” d’avui informa que l’Associació de concessionaris
d’alcoves des Port des Canonge ha presentat, a Demarcación de Costas, un
projecte per a la millora dels accessos de les barques a les alcoves i
d’ordenació dels usos de la platja. També diu que l’Ajuntament ha informat
favorablemet aquest projecte, i que les obres tindran un cost de 230.814,37
euros, que pagaran els 24 socis de l’associació.
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Dissabte

Avui ha nascut la primera banyalbufarina d’enguany, na Caterina, segona filla
de’n Llorenç Picornell Vich i n’Antònia Nadal del Rosario. Enhorabona als
pares, a la seva germaneta, na Maria Antònia, i a tota la família.
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Diumenge

Aquesta setmana han arribat a Banyalbufar, com a la resta de Mallorca, els
dies de més fred d’aquest hivern. El que no ha arribat és la neu que avui
queia, i us podem assegurar que amb abundància, dins els comellars i
alzinars dels voltants del Puig des Tossals i del Massanella. Tot un espectacle.

