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Diumenge

Ahir, una quinzena de brodadores es desplaçaren fins a Sóller per a participar
en una trobada amb gent de diferents pobles. Un altre grup també va partir
per anar a fer l’excursió de sa Costera, pel Camí de Bàlitx. Ambdues activitats
estaven organitzades per Bany-Al-Bahar, i es va posar un autocar per fer el
desplaçament conjunt dels dos grups. El temps i l’ambient fa ser agradable.
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Dilluns

Per a les 21:00 hores està convocat un Ple Extraordinari a l’Ajuntament, amb
dos punts a l’ordre del dia: 1.- Aprovació de l’expedient de contracte
administratiu especial d’arrendament d’una finca rústica i 2.- Aprovació de la
sol·licitud d’ajuda per pal·liar l’estacionalitat turística dels municipis.
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Dimecres

Dilluns passat va morir, a Barcelona i en accident de trànsit, en Marcos
Albertí Nieto, fill de’n Joan Secretari (e.p.d.) i na Mercè. En Marcos tenia 32
anys i era el més petit dels quatre germans. Expressar el condol, a tota la
família, per aquesta sensible pèrdua. Dimarts que ve se celebrarà un funeral
a la nostra parròquia.
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Dijous

Despús-ahir, a la secció de “Cartas al Director” del diari “Ultima Hora”, un veí
des Port des Canonge (Antoni Torres) expressava la seva queixa perquè, per
una banda, es destina un helicòpter per tapar el forat del port i, per altre, no
es fa res per arreglar la baixada de la cala des Port des Canonge, que és molt
perillosa a causa d’unes filtracions d’aigua. També diu que aquesta situació fa
temps s’ha denunciat a les institucions que pertoca. Ja ho val !!

7

Divendres

No pareix que estiguem a la primera setmana de maig. Aquests darrers dies,
els niguls quasi no han deixat veure el sol, dilluns plogueren una trentena de
litres i, es clar, la temperatura encara és més baixa que l’habitual. Ahir, el
vent de mestral, va fer tornar la mar ben blava i retxada de blanc.
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Diumenge

Segon diumenge de maig, per tant, avui a Banyalbufar celebram la festivitat
de la Mare de Déu de la Rosa. Com a novetat, destacar que s’ha baixat la
imatge de Santa Maria de Banyalbufar i s’ha col·locat, ben adornada, a un
costat de l’altar major.
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Dimarts

Dimecres passat, a l’Ajuntament, varen tenir lloc unes proves selectives per a
cobrir, mitjançant concurs i de forma interina, una plaça de SecretariInterventor. Després de les proves, el tribunal qualificador proposà el
nomenament de Sílvia Ripoll Genovart, que obtingué 9’00 punts front els 8’14
i 8’00 de les altres dues candidates.
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Dimecres

El temps no millora. Ahir, i avui també, gregal i brusca. Això fa que la gent
s’estigui pensat si mudar o no, alguns ja ho han fet, però sembla que la
majoria encara té les tomatigueres al planter. Per altra banda, també hi ha
bones notícies, la Font de la Vila ha revengut, ara hi surten dues regadores
grosses.
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14

Divendres

La setmana passada, l’administrador de la societat propietària de la possessió
des Rafal (Stephen Benson, de Partero S.L.) no va deixar senyalitzar el camí
públic de Banyalbufar-Estellencs, i va fer sortir de la possessió el personal de
Fodesma que, a sol·licitud de l’Ajuntament, havia anat a fer-ho. No és la
primera vegada que aquest senyor actua d’aquesta manera, sembla que ens
vol complicar la vida als banyalbufarins, cosa que no li hauríem de permetre.
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Diumenge

Avui matí, un autocar ben ple ha partit a celebrar la II Diada Interparroquial,
que reuneix feligresos de les parròquies d’Esporles, Banyalbufar, Estellencs i
s’Esgleieta. Enguany es trobaran tots a Alcúdia; està previst un passeig, una
missa i un dinar a l’ermita de la Victòria.
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Dilluns

Ahir vàrem poder comprovar que la queixa que expressava el veí del Port des
Canonge, és ben certa. L’aigua que surt del terrer i raja pel caminoi que du a
la cala, el converteix en una autèntica i perillosa pista de patinatge. Realment
és ben necessari que, per a la seguretat de les persones i amb helicòpter o
sense, s’arregli ben aviat.
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Dimecres

Diumenge passat va tenir lloc l’assemblea anual de l’Associació Amics de
Banyalbufar i, entre altres assumptes, es procedi a la renovació de càrrecs de
la Junta Directiva, essent reelegit president n’Antoni Sastre Albertí.
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Dissabte

En els habituals «punts d’informació» que hi ha a la vila, s’anuncia i convida a
assistir a la presentació de la nova Associació Socio-Cultural de Gent Gran de
Banyalbufar, que tendrà lloc el pròxim dissabte a la biblioteca municipal. El
mateix dia, en es Port des Canonge, hi ha eleccions a la Junta Directiva de
l’Associació de Veïns.
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Dimarts

Ahir va nèixer na Margalida, filla d’en Toni Nadal Llinàs i n’Aina Pilar Albertí
Cabot, de Cal Tio, El seu germanet, Joan, ja tendrà amb qui entretenir-se.
L’arribada de na Margalida ha omplert de goig i alegria a tota la família.
Enhorabona a tots, però molt especialment a n’Aina Pilar i en Toni, s’ho
mereixen de bon de veres.
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Dijous

El “Diario de Mallorca” d’avui informa de la visita que, organitzada per
l’Associació de la tercera edat, varen fer ahir una quarentena de
banyalbufarins i banyalbufarines a la Catedral i al Parlament de les Illes
Balears. Aquestes visites ens semblem molt encertades, pel que representen
ambdós edificis quant a germanor, tolerància, diàleg, ...
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Diumenge

Sembla que, a poc a poc, arriba el bon temps. La gent ja ha tret la màniga
curta i comença a anar a la mar. Per cert, a la vorera de sa Platja ha
comparagut un bon redol d’arena, feia estona que no n’hi havia tanta.
Remarcar també que, com a conseqüència de la revenguda de la Font de la
Vila, molts de safareigs tornen a estar plens i fins i tot l’aigua se’n va pels
torrents.
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