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1

Diumenge

El mes de maig comença amb un dia de bon temps, fa un bon sol i molta
gent ja s’ha possat màniga curta. Per altra banda, i com que fa dos mesos
que quasi no plou, la terra està ben eixuta, per això, tot el que està
sembrat ja s’ha de regar a les totes. Ja que parlam d’aigua, esmentam que
des de principis del mes passat, i després de les obres de condicionament
realitzades per l’Ajuntament, torna a estar en funcionament el dipòsit
regulador de la xarxa d’aigua potable que hi ha en es Penyal.

4

Dimecres

Avui matí, en un ple extraordinari de la Corporació Municipal, s’ha aprovat
l’adjudicació de les obres de restaruració de Sa Clastra de Sa Baronia a
l’empresa Restaurotec, amb un pressupost de 118.647,44 euros. Han
passat tres anys des que Maria Antònia Vadell, aleshores Consellera de
Cultura del Consell de Mallorca, anunciàs, en un acte celebrat a la Plaça de
la Vila, aquesta restauració. També s’aprovaren unes modificacions del
contracte de lloguer des Camp den Toyos (i no de Can Fura, com vàrem dir
el mes de març).

7

Dissabte

Fa uns dies que, a la volta de Sa Barandilla i als aparcaments de s’Era des
Fossar i de sa Canaleta, l’Ajuntament va instal·lar uns panells de fusta amb
gràfics i informació turístico-comercial del municipi. El disseny ha estat cosa
den Nando Ros, i els panells fan joc amb les originals papereres de fusta
que fa unes setmanes s’instal·laren a diferents indrets de la carretera.

8

Diumenge

Ahir horabaixa, a la Plaça de la Vila i amb l’objectiu d’ajudar el poble
saharià, va tenir lloc un acte de solidaritat i recollida de productes bàsics.
En representació de l’Associació d’Amics del Poble Saharià de les Illes
Balears, entitat organitzadora de l’acte, intervingué el seu president, Xavier
Fortuny, el qual destacà la gran participació del poble de Banyalbufar.
També intervingueren el Sr. Batle i na Bàrbara Picornell i na Margalida
Cabot, col·laboradores de l’esmentada Associació.

11

Dimecres

Despús-ahir va néixer a Palma, en Nicolás, primer fill de n’Elena Cánaves
Sainz i en Salvador Bennasar Adrover. Enhorabona a tota la família i
especialment als pares den Nicolás, que segur que aquest estiu ja
disfrutarà dels aires banyalbufarins de Can Pico.

15

Diumenge

La “principal” notícia d’avui és que des de bon matí i situada al balcó
principal de l’Ajuntament, s’ha pogut veure la bandera del Barça. Així,
d’aquesta original i simpàtica manera, els “forofos” d’aquest club han
volgut fer a saber que enguany són els campions de lliga. Enhorabona.

17

Dimarts

Altar fumat i missa de tres. Idò dissabte passat no varen ser tres, sino

tretze els capellans que acompanyaren Mn. Alonso Mª Albertí Albertí que,
als 73 anys, va commemorar el cinquentenari de la seva ordenació
sacerdotal i missa nova. A l’ofici solemne i posterior refresc a Sa Plaça, es
va notar la presència de molta gent d’Esporles, localitat de la qual i durant
quaranta anys (1962-2002) Mn. Alonso Mª. va ser Rector.
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19

Dijous

Dissabte passat i com en anys anteriors, es desplaçaren fins a Sóller un
nombrós grup de randeres i brodadores, per tal de representar Banyalbufar
en una trobada de diferents pobles de Mallorca. L’activitat fou organitzada
per Bany-Al-Bahar

23

Dilluns

Despús-ahir, a la Plaça de la Vila, va tenir lloc una ballada popular amb
l’actuació del grup Quart Creixent de Palma. L’acte estava relacionat amb el
curset de ball de bot que els dissabtes horabaixes es realitza a ses escoles.
La monitora del curset, Ventura Sunyer Moranta, natural i resident a
Campos, es néta d’un banyalbufarí que se’n va anar a viure allà fa molts
d’anys, en Sebastià Moranta Albertí (e.p.d.)

26

Dijous

Idò sí, és cert. Avui han començat les obres de restauració de Sa Clastra de
Sa Baronia, sens dubte una intervenció esperada i molt important per a
Banyalbufar. D’entrada suposa la restauració integral d’aquest valuós
patrimoni cultural alhora que, des d’ara i d’acord amb el conveni que el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament signaren amb els co-propietaris, queda
garantida la seva conservació i ús públic.

27

Divendres

Per a demà horabaixa està prevista, a la Biblioteca Municipal, una reunió de
totes les associacions i grups del poble. El motiu és debatre i aprovar una
proposta o manifest de contestació a l’estudi que el passat mes de febrer
va presentar la propietat des Rafal. Pel que sabem, sembla que la
contestació serà contundent i allunyada de les pretensions, poc realistes,
de la propietat.

29

Diumenge

Passejant per la vila hem vist que estan a punt d’acabar les feines de
pintar, de color verd obscur, tots els bandolats de ferro que hi ha pels
diferents carrers i a la Plaça de la Vila (que així mateix n’hi ha).

31

Dilluns

Ens atrevim a dir que aquest mes passarà a la història banyalbufarina com
el mes de les obres públiques i/o municipals. Abans de les ja esmentades,
havien començat, i encara s’estan realitzant, les de reforma de ses escoles i
les d’un marge (i conseqüent esplenada) damunt es Cós. A més, ahir
començaren (amb semàfors i certa espectacularitat) a Sa Carretera Nova,
amb l’objectiu de substituir el paretó que hi ha des de s’Hotel Mar i Vent
fins damunt Can Bac.

Informació meteorològica del mes
Pluviometria (l/m2)

Estació Can Colom

Mínima

Dia

Màxima

Dia

Mitjana

Temperatura (ºC)

16.6

18

28.2

29

21.4

Est. Sa Coma

Est. S’Arboçar

Humitat (%)

26.4

1

80.6

12

57.5

4,8

7,0
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