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Dissabte

Despús-ahir va acabar de fer feina a l’Ajuntament el Secretari-Interventor,
Miquel Francesc Gelabert Morro, que s’havia incorporat en aquesta tasca en
el mes de novembre de 2010 i que, de llavors ençà, cada dia es desplaçava
des d’Inca. Provisionalment ocuparà el seu lloc la funcionària Begoña Caules
Mascarò, que aviat farà 5 anys que ve des de Valldemossa.
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Diumenge

Ahir ens quedàrem sense sabre si la “Candelera riu o plora”, perquè amb la
ventada que va fer tot el dia no ens atrevim a dir si era qüestió de riure o
plorar. El mestral que bufava devers migdia, feia botar les ones per damunt
es Cós. La veritat és que darrerament i dia si, dia no, el vent compareix per
tots els costats. Per altra banda, recordar que avui és Sant Blai, un bon dia
per a sembrar els alls perquè així –diuen- no els surt la trompa.
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Dimarts

Consultant les dades de l’estació de l’AEMET d’ahir hem vist que la
temperatura màxima va ser de 12,7o, a les 15:30 h., i la mínima de 7,8o a les
2:30h.; res a veure amb les del mateix dia de l’any passat: 5,0o i -0,4o
respectivament. Ho recordau, no?. Avui el dia ha començat més primaveral
que no hivernenc.
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Dimecres

Com cada any per aquestes dates, ahir vàrem poder veure passar els
ciclistes de la Challenge Volta Ciclista a Mallorca. La novetat és que aquesta
vegada han baixat per Sa Bastida en direcció cap a Estellencs.
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Dissabte

Despús-ahir i pels que segueixen els ritus o la tradició cristiana, va ser el
dijous llarder (el dijous anterior al Dimecres de Cendra). Antigament era el
dia que s’iniciaven les festes i celebracions de Carnaval, abans que no
arribessin les setmanes de Quaresma, durant les quals i com alguns/es
encara recordaran, l’abstinència i altres prohibicions eren cosa sagrada i
obligada per a tothom (si no es volia anar a l’infern).
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Dilluns

El Diari de Balears d’ahir es fa ressò de la polèmica que hi ha entre l’equip
de govern de l’Ajuntament i la Comunitat de Regants de la Font de la Vila.
Més enllà de la notícia i dels fets que s’exposen (alguns ens pareixen no
gaire encertats), ens ha cridat l’atenció l’interessant comentari-reflexió que
fa un articulista del diari i que reproduïm al final.
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Dimecres

Aquesta setmana han començat les obres per fer una voravia al llarg de tota
la façana lateral de l’església amb el carrer Baronia. Ara ja no podran
aparcar-hi els tres o quatre cotxes que ocupaven aquest lloc i es podrà
caminar amb més seguretat entre la Plaça i sa Canal (o a l’inrevés).
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Divendres

Quina foquejada i quin fumer es va poder veure ahir devers les 9 del matí !!
Des del coster de sa Baronia era espectacular i des de es Comellar també es
veia una columna de fum negre; fins i tot hi va comparèixer la Guàrdia Civil.
El cas és que, de manera controlada i amb permís, estaven cremant el
canyar situat davall el camí des Molí i just damunt els Amoradors i que, si ho
recordau, era ben espès.
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19

Dimarts

Planícia tres anys aturada? Amb motiu del quart l’aniversari (no el tercer) de
la compra de Planícia, el Diari de Balears d’ahir treu una notícia d’una plana
sencera que, sota el títol o pregunta abans esmentada, diu: “...Planícia ...
havia de convertir-se en uns dels motors de l’economia de la comarca. Havia
d’atreure excursionistes i turistes i havia d’ajudar a dinamitzar comercialment
Banyalbufar i Estellencs. Però res d’això no ha arribat, i la finca continua
gaire bé igual que quan es comprà...” Trist, però cert.!! .Però més trist
encara les paraules de l’actual directora general de Medi Natural, Neus
Lliteres, quan diu: “crec que el fet que el Pacte l’adquirís fou un absurd”. Els
redactors d’aquest noticiari volem dir que aquest darrer comentari, expressat
amb altres paraules, no és la primera vegada que l’escoltam a alts
responsables de la Conselleria de Medi Ambient (del Partit Popular), per això
ja dèiem el mes passat que Planícia ens preocupa.
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Dimecres

Despús-ahir, -quina coincidència- varen morir Mn. Bartomeu Bosch Bosch
(Andratx, 1925) i Mn. Baltasar Morell Carbonell (Palma, 1924), que havien
estat el tercer i quart rector, respectivament, de la nostra parròquia. Don
Bartomeu va arribar a Banyalbufar el 1951, el mateix any que havia cantat
missa nova. Don Baltasar el succeí el 1959 (provinent d’Algaida) i restà en el
nostre poble fins el 16 de novembre de 1969. Poc o molt, tots dos
continuaren les relacions amb Banyalbufar, especialment Don Baltasar que,
com a gran coneixedor de la nostra història local, collaborà activament en
diverses publicacions, entre les quals aquest noticiari. El funeral de Don
Bartomeu va ser ahir a Andratx i el de Don Baltasar serà demà a la Seu de
Mallorca, d’on havia estat Mestre de Cerimònies. Descansin en pau.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

3,1

19,7

10,9

25 (08:10)

1 (17:00)

Els conflictes de l’aigua.

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

30,4

32,0

Autor: Miquel Ripoll

En moltes zones del món, l’accés a l’aigua s’ha convertit, en la primera dècada del segle XXI, en una
font de conflicte perpetu. A Mallorca, per sort, les reserves n’estan garantides i la població pot gaudir, sense
gaires restriccions, d’un bé tan necessari. Malgrat tot, es continuen produint estira-i-arronses que cal
solucionar.
El previsible acord entre l’Ajuntament de Banyalbufar i els regants de la font de la Vila és una més
que bona notícia. Un municipi de la significació d’aquest poble de la Tramuntana no es pot permetre una
disputa entorn d’un bé tan preuat. Segurament, les dues bandes tenen la seva part de raó, però per sobre
de tot es troben els ciutadans.
El Consistori necessita fer els controls pertinents de l’aigua que abasteix la població, alhora que si la
disputa s’ha originat per compromisos que no s’han complert, els representants municipals hi haurien de
posar remei tan aviat com sigui possible. La compatibilització dels usos de la font ha de ser una prioritat,
assumida des de la voluntat de diàleg i entesa de tothom.
Encara que no ho pugui semblar, l’aigua vertebra un poble. Fa créixer la vida, dóna sustent als
humans i modela el paisatge. I en el cas de Banyalbufar, aquest modelatge ancestral ha donat com a
resultat un sistema de marjades que representa el caràcter més propi de la Serra. Sense l’aigua, la terra és
només un lloc inhabitable, un desert sense vida.
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