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Dissabte

Continuen a bon ritme les obres de millora de la xarxa de sèquies de la
Font de la Vila que començaren a finals de febrer. Aquests dies estant fent
feina a la sèquia de dalt, entre Ses Roquetes i Son Perdiu, llevant els tubs
que s’instal·laren fa una vintena d’anys i posant-ne de nous, més reforçats i
amples.
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Diumenge
del Àngel

Ahir, als 84 anys d’edat, va morir el papa Joan Pau II, per això, avui matí
hem sentit repicar les campanes. Acomiadam doncs a Karol Wojtyla, el
polonès que ha ocupat el tron de Sant Pere durant els darrers 26 anys.
Descansi en pau.
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Dilluns

Ahir, al migdia, va passar la Volta Motorista a Mallorca 2005. Es comentava
que hi participaven unes 3000 motos. Entre les que passaven i les que
s’aturaven, hi va haver moments de molt de renou i de molta gent; sa
carretera nova pareixia un formiguer.
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Dimecres

Despús-ahir, a l’edat de 94 anys, va morir a Palma na Catalina Bosch Fiol,
de Can Rúa. El funeral tindrà lloc avui a l’església de Sant Josep Obrer. Al
cel sia.
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Divendres

Per la premsa d’aquests dies ens hem assabentat que el nostre rector Mn.
Antoni Mercant Morey, ha estat designat, pel Bisbe de Mallorca, Jesús
Murgui, secretari del nou Consell Episcopal. Una bona notícia per
Banyalbufar, perquè per a un poble petit com el nostre és important tenir
coneguts en llocs rellevants. Enhorabona senyor rector.
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Diumenge

Ahir horabaixa, a la Plaça de la Vila, l’Associació Amics de Banyalbufar va
fer la presentació del número 0 de la seva revista “Es Correu de
Banyalbufar”, la qual es publicarà tres vegades a l’any (Pasqua, agost i
Nadal). Una bona iniciativa que, a més d’informar, segur que aportarà
noves idees i punts de vista, tal i com ho feren fa uns anys les revistes
Albaflor (1988-1989) i Ma’jil (1993-1998).
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Dimecres

Diumenge passat, a la Plaça de la Vila, l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar
va organitzar el II dinar popular de fava parada, amb més participació que
l’any passat. La festa va sortir rodona i la fava parada ben bona, tot gràcies
a l’equip de l’organització i a la col·laboració d’expertes cuineres com na
Rosa Porret, na Maria Zè, na Joana de s’Hotel, na Maria Ferrà, na Bàrbara
Rúa, na Margalida Ramell, n’Antònia de Can Pico i na Joana Cunill
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Dissabte

Avui, el Partit Popular de Banyalbufar, ha repartit per totes les cases del
poble el primer butlletí informatiu de la seva junta local. El butlletí, editat a
tot color, destaca unes actuacions que s’han fet a Banyalbufar gràcies a la
intervenció o ajut del Partit Popular i el Govern de les Illes Balears. També
diu que des d’ara sortirà semestralment. Va bé, va bé, encara que tan
important és tenir informació com saber interpretar-la.
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20

Dimecres

«Habemus papam». Ahir, durant el segon dia de conclave, el cardenal
Joseph Ratzinger, de 78 anys, fou elegit nou papa de l’Església catòlica,
amb el nom de Benet XVI. Serà el papa número 265 de la història de
l’Església. Sembla que els cardenals han escollit un papa ortodox per dirigir
l’inici del tercer mil·lenni. Des d’aquí, modestament, li desitjam èxit en la
seva difícil missió.
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Divendres

Aixì com l’any passat es varen netejar les voreres de la carretera per la part
de Son Bunyola i Son Valentí, fa unes setmanes aquesta feina, a càrrec de
l’Ibanat, va començar a Sa Font de Sa Menta i actualment continua cap a la
part d’Estellencs.
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Diumenge

A Planícia les coses estan canviant. Sabíem que aquest hivern hi havia
hagut problemes per passar o caminar per alguns llocs de la possessió. Uns
caçadors, en to poc amistós, espantaven a la gent. Darrerament s’han
llevat uns botadors i s’han posat els típics rètols de “prohibido el paso”
“propiedat privada” etc. Uns canvis que, certament, ens deixen preocupats.
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Dimarts

Divendres passat, el ple extraordinari de la Corporació Municipal va aprovar
l’adjudicació de les obres de reforma del pati i de l’interior de l’escola a
l’empresa Sergio García Alcolea, amb un pressupost total de 80.850,00
euros. Les obres també contemplen la instal·lació d’un parc infantil, una
cosa que, sens dubte, feia falta a Banyalbufar.
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Dimecres

El diari “El Mundo” d’ahir, informava que els Independents per Banyalbufar,
mitjançant la seva vocal Bàrbara Bujosa, denuncien el favoritisme de
l’Ajuntament envers l’Associació de Gent Gran i el seu president, per haverlos cedit, en exclusiva, el local de la Plaça de la Vila. Els Independents
creuen que l’us d’aquest local hauria de revertir en el conjunt de tota la
comunitat. No és una mala idea.
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Divendres

El mes passat comentaven les activitats que es realitzen a l’edifici de la
rectoria, per això tampoc podem deixar passar per alt les que, al llarg de
tot l’hivern, i algunes encara continuen, s’han duit a terme a ses escoles. La
llista de cursets o tallers és llarga, fixau-vos: Taixí, ball de saló, gimnàstica,
memòria, ball de bot, aeròbic i darrerament s’hi ha afegit un taller de
sentiments (què deu ser això?) El cas és que, entre una cosa i l’altre, ses
escoles s’obrin quasi cada dia.

Informació meteorològica del mes
Pluviometria (l/m2)

Estació Can Colom

Mínima

Dia

Màxima

Dia

Mitjana

Temperatura (ºC)

8.5

9

24.2

30

16.8

Est. Sa Coma

Est. S’Arboçar

Humitat (%)

27.3

14

84.8

5

56.8

4,7

11,5
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