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Dimarts

Ens havia passat per alt una notícia d’aquestes que ens agradar donar: el
passat dia 8 de febrer, va néixer a Palma en Ramon Darder Homar, tercer
fill de na Susanna i en Toni de Ca’n Prim. Enhorabona a tota la família,
especialment als pares i a les germanetes den Ramon, Inés i Nuria

2

Dimecres

Aquests tres darrers caps de setmana el “Diario de Mallorca” ha publicat
uns fascicles, de la col·lecció “Marinas de Tramuntana”, amb abundant i
bona informació històrica i turística del nostre municipi, així com excel·lents
fotografies i gràfics explicatius de rutes o excursions.

4

Divendres

Dissabte passat, a la Biblioteca Municipal, la propietat de la possessió des
Rafal, l’empresa Partero S.L., va exposar, a diversos representants de totes
les associacions de Banyalbufar convocades a l’acte per l’Ajuntament, un
estudi-proposta per desviar els camins que passen per la possessió. La
primera proposta va ser presentada per Gaspar Valero, (contractat per la
propietat per fer aquesta feina) i la segona per Stephen Benson,
administrador de l’empresa. És va acordar que, després de reunir-se i
mirar-ho bé, les associacions “hi diran la seva”.

7

Dilluns

Avui, a les 20:00 hores, hi ha ple extraordinari de la Corporació Municipal.
Els assumptes estan relacionats amb les futures obres de reforma del pati i
de l’interior de l’escola i de la restauració de la Clastra de Sa Baronia, així
com del lloguer d’el terreny des Camp de Can Fura per a aparcaments.

9

Dimecres

La setmana passada va tenir lloc, a la Biblioteca Municipal, un curset de 20
hores sobre el cultiu de la tomàtiga de ramellet. El curset va ser impartit
per tècnics de la Consellleria d’Agricultura i Pesca i comptà amb
l’assistència d’una dotzena de persones.

12

Dissabte

Pareix que no, però l’edifici de la rectoria té la seva utilitat, especialment
els dissabtes horabaixes: en el local de la Clastra de Sa Baronia, taller de
restauració de mobles organitzat per Bany-Al-Bahar; a una sala de la
rectoria, meditació zen i a dalt, en el saló parroquial, catequesi per els
infants que han de fer la primera comunió, a càrrec de n’Antònia Picornell
Vives. Davant la manca d’instalacions socio-culturals que tenim a
Banyalbufar, és d’agrair la col·laboració de la parròquia.

14

Dilluns

Ahir va tenir lloc el tradicional “Dia des Recreo” que diumenge passat va
quedar suspès. Feia un bon dia i unes seixanta persones pujaren fins a Sa
Font des Garbell. Primer de tot es va celebrar un sentit homenatje a Toni
Sastre Albertí, fundador i president de l’Assocació Amics de Banyalbufar,
entitat organitzadora de l’acte. Hi va haver un minut de silenci i la lectura
d’una poesia. El dia va continuar amb un bon ambient i avui, el diari
“Última Hora” publica una pàgina sencera fent esment, també, a la
reivindicació per a l’accés lliure a la font.
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17

Dijous

El diari “Última Hora” d’ahir informava que els pobles de la Mancomunitat
de Tramuntana, de la qual Banyalbufar en forma part juntament amb els
d’Estellencs, Esporles, Puigpunyent, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx,
Escorca i Bunyola (10 en total), instal·laran a cada un dels pobles
indicadors de fusta per orientar als visitants i donar a conèixer la
mancomunitat, que el juliol de l’any passat es va veure ampliada amb els
darrers sis pobles esmentats.

19

Dissabte

Avui és Sant Josep, però com que aquests dies hem vist volar per
Banyalbufar els primers cabots d’enguany, aucells més coneguts com
orenelles, això ens ha fet recordar que : Per Sant Macià l’orenella ve i el

tord s’en va.

21

Dilluns

Com cada any per aquestes dates, les associacions del municipi comencen
a celebrar les seves juntes o assemblees anuals. Dijous passat ho va fer la
Comunitat de Regants de la Font de la Vila i per al proper dia 2 d’abril està
anunciada la de l’Associació Sòcio-Cultural de Gent Gran.

23

Dimecres

La portada de la revista “Brisas” de dissabte passat és una il·lustrativa
fotografia banyalbufarina: Sa Torreta, marjades i malvasia. En el seu
interior hi ha un reportatge que titula: Malvasia, tresor de la Serra de
Tramuntana, amb més fotografies i explicacions sobre la producció de la
Cooperativa de Sa Malvasia, de la qual n’es president en Pau Bujosa Sastre

27

Diumenge

Aquests dies han tengut lloc les celebracions religioses habituals de la
Setmana Santa. Enguany el temps ha estat relativament bo, els pescadors
han pogut sortir cada dia i la gent s’ha passejat pels carrers. També fa goig
mirar els safareijos plens d’aigua i com, per damunt la terra fresca dels
solcs, comença a veurer’s el verd de les primeres pateteres.

29

Dimarts

Despús-ahir, Pasqua de Resurrecció, a l’església de Sant Pere d’Esporles, es
va interpretar l’obra de teatre musical Jesucrist Superstar, a càrrec de joves
del grup de catequesi de postcomunió i de confirmació d’Esporles i del Grup
de Guitarres i Púes de Banyalbufar. La interpretació, que va durar dues
hores, resultà espectacular i tots els “artistes”, una cinquantena, ho feren
molt bé: la música, els balls, els vestuaris, la il·luminació, tot amb una
perfecta organització. Enhorabona a tots. Es va anunciar que més endavant
es repetirà a Banyalbufar. L’èxit està assegurat.

Informació meteorològica del mes
Pluviometria (l/m2)

Estació Can Colom

Mínima

Dia

Màxima

Dia

Mitjana

Temperatura (ºC)

6.0

1

22.3

29

12.8

Est. Sa Coma

Est. S’Arboçar

Humitat (%)

35.8

30

90.8

24

66.3

4.41

14.5
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