
 
 
 

banyalbahar@mallorcaweb.net
www.banyalbahar.com

 
 
 

Noticiari  Banyalbufarí 
MARÇ  2004 

 

1 Dilluns 
(festiu) 

Com arreu de tota Espanya, aquí també hi haurà, el pròxim diumenge, dia 14, 
eleccions generals. Per això, ahir matì, a Sa Plaça, hi va haver un míting del 
P.P. i avui horabaixa, en els locals de davall l’Ajuntament, està prevista una 
xerrada-col·loqui del PSOE.  

3 Dimecres A la secció de part forana del diari “El Mundo” d’ahir, es diu que el Conseller de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca, ha comunicat que  Sa Plaça de 
Banyalbufar serà la primera de tot Mallorca on s’aplicarà un pla de 
reestructuració de jardins amb plantes autòctones. Ja és bona aquesta, meam
si ara trobarem esclata-sangs a Sa Plaça!! 

 

6 Dissabte Per demà matì està previst un altre acte electoral, en aquest cas de la coalició 
Progressites de les Illes Balears. El proper divendres tendrà lloc el d’Unió 
Mallorquina. 

7 Diumenge Aquesta setmana, qui ha volgut, s’ha pogut passejar. Dimarts  l’Ajuntament va 
posar un autocar per anar a fer una visita guiada al parc de les tecnologies 
ambientals, situat a Son Reus (Palma) i per avui, Bany-Al-Bahar ha organitzat 
una excursió a La Trapa.  

8 Dilluns Demà, a l’església de Sant Sebastià, de Palma, se celebrarà un funeral per en 
Francesc Vich Bosch, de Can Solom, que va morir a Palma la setmana passada. 
Descansi en pau. 

9 Dimarts Avui ens ha sorprès a tots la mort de’n Joan Alorda Mir. En Joan Morera tenia 
74 anys i el vespre abans conversava i jugava tranquil·lament, com ell feia 
sempre, a truc amb els seus companys. Passat demà, a les 20:00 hores, 
tendrà lloc el funeral. Al cel sia. 

12 Divendres Espantats i commoguts encara, per la matança provocada per les accions 
terroristes d’ahir a Madrid, aquí també volem expressar la nostra indignació i 
enèrgica condemna per aquests atemptats. Segur que per a la jove 
democràcia espanyola, hi haurà un abans i un després d’aquest 11-M.  

13 Dissabte Aquesta setmana l’Ajuntament ha posat cinc noves “mega-pasteres”, amb les 
seves corresponents plantes, a Sa Plaça. També hi han tornat els bancs de 
fusta d’abans.  

15 Dilluns Sorpresa a les eleccions generals d’ahir. El PSOE a superat el PP i formarà nou 
Govern a Espanya. A Banyalbufar, els vots es repartiren de la següent manera: 
149 PP, 109 PSOE, 67 Progressites, 50 UM, 4 altres. El cens electoral era de 
498 persones i la participació fou del 78,10%. 

17 Dimecres El diari “El Mundo” d’ahir informa que, des de dilluns passat, els usuaris de les 
unitats bàsiques sanitàries de Banyalbufar, Estellencs, Esporles i Valldemossa, 
que conformen el Centre de Salut de la Serrra de Tramuntana, situat a 

1/2 

mailto:banyalbahar@mallorcaweb.net
http://www.banyalbahar.com/


Esporles, podran concertar les visites al metge mitjançant una cridada 
telefònica al sistema centralitzat de cita prèvia, sistema conegut com a “call 
center”. Tot sigui per millorar i aprendre. 

18 Dijous Més canvis a Sa Plaça. Tres oliveres han vengut a substituir els ficus i els altres 
arbres. També s’ha llevat la palmera que hi havia devora Can Carabasseta, 
perquè les seves arrels donaven molesties a aquesta casa. Ens han demanat si 
les oliveres són foresteres o autòctones. Què ho sabeu? 

20 Dissabte Per avui estaven previstes les eleccions a president i junta directiva de 
l’Associació de Persones Majors, però una una pissarra situada damunt es gri ó
diu que, degut a un defecte a les candidatures, les eleccions s’han ajornat fins 
el pròxim dia 3 d’abril. Un total de 98 electors podran elegir entre les 
candidatures que, com a presidents, encapçalen en Miquel Tomàs 

f

Àlvarez i en 
Joan Alorda Albertí. 

21 Diumenge Quart diumenge de Quaresma, per tant, a Banyalbufar avui és el Dia des 
Recreo . L’Associació Amics de Banyalbufar, organitzadora de l’acostumada 
excursió a Sa Font des Garbell, ha anunciat que enguany es per reivindicar el 
lliure accés a la font. Recordem que, des de fa pocs anys, l’actual i nova 
propietat des Rafal ha posat barreres per accedir a l’esplanada de la font, i 
posa impediments per anar pel camí   

22 Dilluns Ahir, pel Port des Canonge, es va poder veure en Richard Branson, personatge 
famós i propietari de Son Bunyola entre els anys 1994 i 2002. Els projectes 
urbanístics que volia dur a terme en aquesta possessió foren molt comentats i 
ompliren moltes pàgines de diaris. Trobau que li haurien d’haver deixat fer 
l’hotel de luxe?  

24 Dimecres Després de viure i trescar per Banyalbufar durant 89 anys, ha mort, a l’Hospital 
Joan March de Bunyola, en Miquel Albertí Albertí. Recorderem en Miquel
Caderner com un home actiu i sempre disposat a fer una xerrada. El funeral es 
farà demà, a les 20:00 hores. Descansi en pau. 

 

25 Dijous A les 20:30 hores està previst un ple ordinari de l’Ajuntament. Res destacable: 
Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors i decrets i correspondència. 

27 Dissabte Avui s’ha donat per acabat el VIII taller de restauració de mobles que ha 
organitzat l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar. El taller, gràcies a la 
col·laboració de la parròquia, s’ha desenvolupat en el local de Sa Clastra de Sa 
Baronia. 

29 Dilluns Ahir i sota el lema “encara que passi es temps s’amistat sempre perdura” es 
reuniren, per fer un dinar d’amistat i companyonia, una vintena de jovene s i 
jovenetes dels anys 60. Hem sabut que la trobada va acabar amb un bon vinet 
de malvasia i unes galletetes devora Sa Font de la Vila. I què no ès 

t

guapo
això!!  

 

31 Dimecres Aquest mes s’ha acomplit la dita que diu: el març marsetja, és a dir, fa un poc 
de tot. I així ha estat, começarem amb un bon sol, a meitat mes, vent i boira, i 
aquests darrers dies, a la fi, ha plogut un poc (uns 30 litres). També, i amb 
l’arribada de la primavera, han tornat obrir alguns dels establiments comercials 
que tanquen a l’hivern. Per altra banda, i segons el nostre informador habitual, 
a Sa Font de la Vila ara hi surt una regadora prima. 
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