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Dissabte

En el Diario de Mallorca d’ahir, l’articulista Jacint Planas i Sanmartí i sota el
títol de: Biològica: Jeroni Albertí Picornell, dedica dues columnes a lloar
l’actuació i vida política de D. Jeroni, del qual escriu, entre altres coses, “...la
seva figura és un model d’eficàcia, honradesa i netedat.... Va pel carrer i per
la vida senzillament. Però ho fa amb el cap ben alt. No com altres.”
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Dimecres

Des de divendres passat, ja tenim nou policia local (oficialment Policia
Auxiliar Turístic). Ve de Ciutat, té més de cinc anys d’experiència en
aquestes tasques i és diu José Manuel Pérez Robles. Esperam que es trobi
còmode i a gust entre nosaltres.
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Divendres

El diari Última Hora d’avui titula una informació dient que tan sols 29
municipis es beneficaran enguany del Pla d’Obres i Serveis del Consell, un
d’aquests és el nostre amb un import de 282.285,89 euros per al
condicionament de camins. Hem demanat a l’Ajuntament si ens podien
ampliar un poc més la informació i, fons ben informades, ens han dit que la
notícia també els ha sorprès.
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Dilluns

La setmana passada i per correu electrònic, el Batlle informava que: “...en el

marc del Programa de Desenvolupament Socioeconòmic Sustentable (PDSS)
de l’Ajuntament un tècnic extern està elaborant una enquesta electrònica. En
la propera setmana rebran l’enquesta via e mail..” També es diu que l’entitat
que dura a terme aquest estudi és SIES Balear (Servei d’Informació i Estudis
Sociològics).
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Divendres

Aquests dies l’Ajuntament està installant uns bancs i unes papereres de
fusta a les voravies que hi ha a Sa Volta des Jornal de’n Nofre i damunt la
finca de na Saia. La veritat és que no hi queden gens malament.
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Dissabte

Aquesta setmana hem sabut que la Direcció General de Patrimoni del Govern
ha decidit arxivar l’expedient que havia iniciat l’estiu passat per a la
recuperació possessòria del Camí Antic de Planícia per via administrativa.
Volem recordar que això era una acció del Govern com a propietari de
Planícia i, per tant, amb drets de copropietat sobre d’aquest camí i les seves
barreres. No farem més comentaris, tan sols deixarem constància del fet.
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Dilluns

Enguany és un dels anys que la Pasqua cau més tard. Ja se sap que la festa
de Pasqua obeeix a tres calendaris: el setmanal, ha de ser en diumenge; el
solar, ha de ser després de l’entrada de la primavera, i el lunar, després de
la lluna plena (aquesta nit a les 04:44 h.). Però tan si cau prest com tard,
segur que no faltaran els crespells, els rubiols i les panades que avui en dia
ja menjam sense esperar que passi el solpàs.
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Dimecres

Tot arriba !! En plena Setmana Santa ja podem sintonitzar el canal de TV de
IB3. A la fi ja podrem veure el bon paper que fa el nostre paisà Xavier
Canyelles en el programa d’humor dels dijous al vespre Can Bum!!.
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Divendres

Finalment i per a les properes eleccions municipals, a Banyalbufar s’han
presentat tres llistes i cap d’elles és del PSOE. La sorpresa o novetat és que,
per primera vegada, hi haurà una llista d’Esquerra Republicana encapçalada
per en Gabriel Seguí Albertí, un nét de l’amo en Joan de Sa Vinya Gran que,
des de fa uns mesos i amb la seva família, resideix entre nosaltres. Sembla
que a darrera hora en Biel ha decidit presentar una candidatura del seu
partit. Al final del noticiari us oferim els noms o components de cada una de
les tres llistes.
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Dilluns

Avui és festiu, és la Segona Festa de Pasqua i ho aprofitarem per esmentar
la celebració dels tradicionals actes litúrgics de Setmana Santa: Eucaristia el
Dijous, processó el Divendres, Vigília Pasqual el Dissabte i Encontre i missa
solemne el Diumenge. Al marge dels capellans que vénen per a presidir cada
celebració, s’ha de reconèixer la feinada que fa el matrimoni de’n Jaume i
Margalida de Cal Tio, perquè tot estigui a punt, com així és.
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Dimecres

Despús-ahir i a l’edat de 89 anys, va morir a Palma en Jaume Albertí
Amengual (En Jaume Xiscotet), casat amb na Mª del Carme Thomàs Álvarez.
El funeral tendrà lloc aquest proper divendres a l’església parroquial de Sant
Sebastià de Ciutat. Descansi en pau.
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Dissabte

Aquests dies, a les habituals tertúlies locals, es comenta la repercussió que
té o pot tenir la presentació d’una llista d’Esquerra a l’Ajuntament. Hi ha
opinions per a tots els gustos. Tampoc passa desapercebut el fet de la no
presentació, per no dir espantà, del PSOE i més si un pensa que a les
passades eleccions va ser la segona llista més votada, amb 148 vots. Tenint
en compte aquests i altres fets, com poden ser els resultats de les eleccions
del 2007 que podeu veure més avall, els noms dels integrants de les llistes,
o que per treure un regidor es necessiten al voltant de 50 vots: algú
s’atreveix a pronosticar com quedarà l’Ajuntament a partir del 22-M?

P.P.

CxI

Pedro Juan Salleras Vives
Margarita Barceló Vives (ind)
Miguel Pujol Martorell
Lorenzo Picornell Vives
María Picornell Albertí
Jorge Palmer Espases
Jaume Munar Ballester

ESQUERRA

Mateo Ferrà Bestard
Ana I. Torres Capó
Juan Peralta Palmer
Javier Belenguer Márquez
Pau Medina Brunet
Antonio Palerm Milla
Mercè Blanquer García

Gabriel J. Seguí Albertí
Margalida R. Seguí Albertí
Àngel F. Gené Ramis
Josefina Olmos Ibañez
Blai M. Molina Cortés
Margalida Pascual Cortés
Ana B. Enrique Ortiz

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2007: Cens: 536
Partit
Regidors
Vots
UM
3
179
PSOE
2
148
PP
2
114

Total vots: 450 (84,00%)
% vots
39,96
33,04
25,45

Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

13,6

26,1

18,6

17

9

Dia

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

24,6

29,0
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