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Dilluns

Els que ahir horabaixa, que feia bon temps, baixaren fins a sa Platja
pogueren veure, just davall la dutxa, una panera amb un contingut un poc
especial: 5 ventalls de color groc que l’envoltaven, 5 manadets de julivert
entre els ventalls, 5 taronges tallades, mitja carabassa, 5 espelmes i uns
quants objectes més. Els informadors ens han dit que feia goig mirar, una
altra cosa és el seu significat, màgia? bruixeria?

3

Dimarts

La nova direcció del remodelat local de Cas Cosí, li ha canviat el nom: a
partir d’ara serà Bar-Restaurant 1661. Ja sabeu que aquesta és la data que
hi ha a la façana damunt el portal d’entrada a la casa.

5

Dijous

Trescant per internet hem trobat que la possessió de Son Valentí està en
venda, preu: 18.500.000 euros. Si anau a www.sonvalentin.com trobareu
més informació, fins i tot plànols d’un possible hotel a les cases. Al respecte
podem oferir unes dades: l’entitat Son Balaguer S.L. comprà aquesta finca
en escriptura pública de 18/07/1994, on figura que pagà la quantitat de 350
milions de pessetes, (us deixam fer un petit càlcul).

7

Dissabte

Despús-ahir i a l’edat de 87 anys, va morir a la residència de la Bonanova de
Palma en Miquel Tomàs Albertí, en Miquelet Cerdà. El funeral tendrà lloc
dimarts que ve a la nostra església parroquial. Descansi en pau.

9

Dilluns

El calendari d’enguany ens diu que avui és la Segona Festa de Pasqua. Hem
passat Setmana Santa sense res destacable a Banyalbufar; les celebracions
litúrgiques habituals i quasi tots els dies un anar i venir de bastants
excursionistes, especialment de sa volta de Sa Barandilla cap el Port des
Canonge, amb cotxes aparcats (molts de dies una cinquantena) des del
torrent de Can Pelut fins a les coves del camp de futbol de Ses Teules.

10

Dimarts

No podem deixar passar per alt un “rum-rum” que fa uns dies circula per la
Vila i que sembla que va agafant força: es diu que la marca de cervesa
Estrella-Damm rodarà a Banyalbufar el seu emblemàtic i conegut spot
publicitari de cada estiu. De confirmar-se, això pot ser gros !!

11

Dimecres

El Diari de Balears de diumenge passat publicà una informació facilitada per
Bany-Al-Bahar denunciant que Sa Torreta “... és plena de brutor, els
exteriors estan descuidats i ha caigut gran part de la teulada de la torre ...”.
A les fotografies en color es veu clarament aquesta deixadesa. Aprofitarem
per recordar que, dels actuals 14 co-propietaris, el nostre Ajuntament és el
que té la major part de tots ells, una quarta part.

12

Dijous

Més Banyalbufar en premsa, en aquest cas d’ahir. El Diario el Mundo diu que
el Batlle demanarà al Delegat del Govern la installació de radars per a
controlar els “moteros” dels caps de setmana. Per altra banda Última Hora
informava que l’Ajuntament i el Consell invertiran 400.000 euros en la millora
dels camins de Sa Pera de s’Ase (millor que Pedra de s’Ase), de Sa galera i
des Cireral.
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15

Diumenge

La Unitat Pastoral d’Esporles, Banyalbufar, Estellencs i s’Esgleita, de la mà
del seu vicari Eugeni Rodríguez Adrover, ens ha comunicat que ja és present
a Facebook, a Youtube i en el Blog http://unitatdepastoral.blogspot.com.es/.
A més d’això, també podem anunciar que estan preparant i assajant, pel
proper mes de maig, el músical No hay amor más grande, amb la
participació de joves (i no tant joves) de tots els pobles.

16

Dilluns

Confirmat !! Hi haurà rodatge d’Estrella Damm a Banyalbufar. Uns cartells i
les “xarxes socials” anuncien càsting per als propers dies al Hotel Sa Coma.

19

Dijous

La Última Hora d’avui informa que Esporles, Valldemossa, Banyalbufar i
Puigpunyent deixen la Mancomunitat de Tramuntana, que ara té la seva
“capital” a Sóller i està presidida pel Batlle d’aquella localitat (abans era a
Esporles). També és diu que segurament en constituiran una altra que es
dirà Tramuntana-Ponent.

22

Diumenge

La matinada d’ahir (a partir de les 3 i mitja) passaren pel poble en direcció
cap el Port des Canonge, els corredors de la cursa Ultra Trail 2012, que a les
00:00 hores havien partit de Sant Elm fins arribar a Pollença. A diferència
d’anys anteriors, els Benson no els deixaren passar per Es Rafal, per la qual
cosa varen haver d’utilitzar el camí privat de S’Arboçar (el camí Bord).

24

Dimarts

Pel newsletter Banyalinfo hem sabut de la nova creació de l’Associació
d’Esplai Familiar de Banyalbufar, Sa Tomàtiga. Els seus objectius estan
relacionats amb la representació dels pares i mares dels infants i en
organitzar activitats recreatives i d’esbarjo per als més petits. El seu
president en funcions és Marc Tomàs Sánchez.

25

Dimecres

Diumenge passat va néixer a Es Mercadal (Menorca) na Julià, segona filla de
Carles Riera Gil (en Xino-Xano) i Natàlia Marquès Pons. Enhorabona a ells
dos i a la germaneta Carme, que ja no serà l’única que aquest estiu es
passejarà pel xalet familiar de Sa Pera de s’Ase.

27

Divendres

Ja fa un parell de dies que el vent de xaloc no ens deixa tranquils, bufa fort i
calent, però avui ha estat massa. Dades oficials de l’estació de l’AEMET: a les
6 del matí la temperatura era de 17,9o, a les 12,20 h. s’ha arribat als 30,9;
13 graus de diferència en tan sols 6 hores.

28

Dissabte

Estrella Damm omple Banyalbufar. Ha començat el desplegament de
persones i material pel rodatge, els hotels estan plens i pel carrers ja fa dies
que es veuen “tècnics” i cotxes amunt i avall. Personal de l’Ajuntament ha
posat llums i paperins de festa des de davant Can Cunill fins a Son Borguny i
en el carrer Amargura. Hi ha un poc de “misteri” perquè els organitzadors de
tot això, sembla que intencionadament, no acaben d’aclarir de què va o com
es farà la filmació. No cal dir que la gent del poble esta entusiasmada amb
aquest esdeveniment, especialment els i les que han superat el càsting.
Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

9,4

30,9

15,9

16 (07:10)

27 (12:20)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

34,2

Pendent
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