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1 Dimecres Despús-ahir, amb les declaracions dels tècnics i pèrits, va acabar la vista oral 
del plet dels camins des Rafal i Planícia. Abans, la jutgessa Martina Mora 
Torrens havia volgut conèixer tots aquests camins, cosa que és d’alabar. En 
efecte, els dies 19 i 20 i acompanyada d’una dotzena de persones (pèrits, 
tècnics, advocats) els va recórrer a peu i va demanar moltes coses mentre hi 
passejava. Cal destacar que això de “trepitjar el terreny” no és gens habitual 
dins l’àmbit de la judicatura. No hi ha dubte que la jutgessa s’ho ha pres 
molt seriosament. Després del “vist per a sentència” només ens queda 
esperar. 

4 Dissabte Aquests dies, els catòlics practicants es troben en plena celebració del Tridu 
o Tríduum Pasqual, que és el període comprès entre l’horabaixa del Dijous 
Sant i el matí del Diumenge de Pasqua. Per això, a la nostra església 
parroquial han tengut lloc els actes religiosos corresponents, com el 
davallament i la processó d’ahir horabaixa; actes que acabaran demà amb la 
processó del “encuentro” a la Plaça de la Vila. 

7 Dimarts Divendres passat, a les 10:30 del matí i sota l’organització de la coalició 
electoral MÉS, va tenir lloc una excursió reivindicativa demanant “camins 
públics oberts”. Un centenar de persones anaren de la plaça de la vila fins a 
les barreres des Rafal. MÉS va explicar que l’acte pretenia cridar l’atenció 
sobre la problemàtica dels camins tancats a tota Mallorca. 

9 Dijous L’associació d’esplai familiar Sa Tomàtiga va organitzar, dissabte passat, una 
sortida fins el Port des Canonge, i ahir horabaixa a Ses Escoles un “taller de 
Pasqua”, on els infants varen poder pintar i decorar ous de Pasqua. 

11 Dissabte En el BOIB de despús-ahir hi havia quatre publicacions del nostre 
Ajuntament: la revocació de l’aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni i de 
les NN SS; l’aprovació inicial del pressupost 2015 i d’una modificació de 
crèdit, segons la qual sembla que enguany es destinaran 10.000 euros a la 
Comunitat de Regants.  

13 Dilluns Per a dissabte passat, Bany-Al-Bahar havia convocat l’assemblea ordinària 
anual. Uns dels punts de l’ordre del dia era l’elecció de president, atès que 
en Francesc Albertí Picornell (en Paco), dies abans, havia comunicat que, per 
motius personals, es veia en la necessitat de deixar el càrrec que havia 
ocupat des de la fundació de l’associació l’any 1991. N’Apòl·lonia Mas 
Servera, que també és vocal des d’aquell any, va ser elegida com a nova 
presidenta. Per altra banda, en Lluís Amorós Albertí, va resultar elegit nou 
vocal de la junta directiva. 

14 Dimarts Ahir, devers les tres de l’horabaixa, una clienta del Restaurant Son Tomàs, 
que s’havia acostat a la barana de la terrassa del restaurant, va caure 
damunt altres persones que estaven assegudes a una taula de la voravia de 
davall. El motiu va ser que la barra de ferro o metall que feia de barana es 
va rompre. El “susto” va ser gros i els accidentats foren traslladats en 
ambulància cap a Palma. 
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16 Dijous Diumenge passat, festivitat del Diumenge de l’Àngel, va tenir lloc el III 
Pancaritat a Planícia. Com en anys anteriors i sota l’organització de Bany-Al-
Bahar, una cinquantena de nins, nines i persones més grans, tornaren a 
pujar a peu fins a les cases des de la barrera de sa Font de Sa Menta. El bon 
ambient i el bon temps va ser la característica de la jornada. 

18 Dissabte La nova agrupació d’electors Assemblea per Banyalbufar i es Port, acaba de 
publicar un nou butlletí, el número 3. Com en els dos anteriors i sota el títol 
“volem un Ajuntament compromès amb la seva gent” explica quins són els 
seus punts bàsics o idees que volen aplicar en el cas d’arribar a 
l’Ajuntament. 

21 Dimarts Ja fa uns quans dies que operaris o brigades contractades pel Consell de 
Mallorca estan fent una bona neteja a banda i banda de la carretera Ma-10. 
Començaren per devora Ses Teules i després de fer tota Sa Bastida i el tram 
de Son Bunyola, ara ja són per terres de Son Valentí.  

23 Dijous El BOIB d’ahir va publicar les llistes provisionals de les candidatures que es 
presenten a les eleccions municipals del proper 24 de maig. Així hem sabut i 
ja podem dir amb tota seguretat, quins partits i quins candidats i candidates 
tendrem a Banyalbufar: són els que podreu veure a continuació (transcripció 
de com surten les llistes en el BOIB). 

 
Partit Popular   Assemblea per Banyalbufar i es Port Proposta per les Illes 
 
Ana Maria Ferriol Font  Francesc Albertí Picornell (en Paco)  Mateo Ferrà Bestard 
José Jiménez Rodríguez Marc Tomàs Sánchez    Ana Isabel Torres Capó 
Catalina Amengual Ambrós Margalida Seguí Albertí (Sa Vinya Gran) Juan Peralta Palmer 
Toni Torres Ramis  Benet Albertí Genovart    Antoni Vives Gelabert 
Pedro Juan Salleras Vives José Luis Rosselló Sanz (Pep Lluís)  Leonor Bosch Pérez 
Marta Navarro Albertí  Rosa Albertí Albertí (Rosalina)   Gaspar Ferragut Abrines 
Magdalena Cabanellas Ruíz Margarita Lafuente González   Javier Belenguer Márquez 
     Suplents 
    Fernando Albertí Picornell (Ferran) 
    Francisca Ambrós Alorda (Can Pó) 
    Gabriel Seguí Albertí (Sa Vinya Gran) 
 
TAST DE TOPONÍMIA  

Queda pendent 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 9.0 24.3 15.6  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 07  (05:10) 15  (20:50)   0.4 

 


