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Dimecres

Diumenge passat i per novè any consecutiu, Bany-Al-Bahar organitzà el
Dinar Popular de Fava Parada a la Plaça de la Vila. Com tots aquests anys,
n’Apollònia Mas (vocal de l’associació) exercí de cuinera major, amb l’ajut de
la resta de membres de la Junta i d’algunes “expertes” de l’Associació SocioCultural de Gent Gran de Banyalbufar. Els quasi centenar de comensals
pogueren fer-se un bon plat i repetir.
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Dijous

També diumenge passat començà i aquests dies continua, la filmació de
l’spot publicitari d’Estrella Damm, amb la participació de molts extres
banyalbufarins, tant de jovenets i jovenetes de 20 anys com alguns de més
de 80. Ja fa uns dies que la premsa, com la Última Hora d’avui, informen
àmpliament del fet i de la repercussió que pot tenir aquest rodatge que, una
vegada acabat, s’emetrà durant els mesos d’estiu en horari de màxima
audiència a les principals cadenes de televisió i ràdios nacionals.
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Dilluns

Ahir va morir a Palma i a l’edat de 82 anys, en Jeroni Balle Ferrer, un dels
quatre germans que fins fa poc eren els propietaris de la possessió de
Planícia. El funeral serà demà a l’església parroquial de Sant Miquel de
Ciutat. Descansi en pau.
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Dimecres

Despús-ahir hi va haver sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. El fet més
destacable i del qual el Diari de Balears d’ahir se’n va fer ressò, fou que el
grup municipal del PP votà a favor de la moció que presentà el regidor
d’Esquerra per a l’adhesió a la plataforma Moviment per la Llengua. És
d’alabar la postura del portaveu del PP banyalbufarí, Pere Joan Salleres, per
no seguir “el dictat dels seus superiors” i mantenir les seves conviccions.
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Dijous

El BOIB d’avui publica la modificació d’una de les festivitats locals d’enguany.
La Segona Festa de Nadal serà festiu a canvi de dia 25 de Juliol (Sant
Jaume).

13

Diumenge

Dijous passat el canal de TV IB3 i dins el seu programa Uep, com anam !!,
oferí un reportatge enregistrat uns dies abans sobre el sistema de reguiu de
Banyalbufar. Na Francisca de Cal Tio i el seu home Pere Bosch, així com en
Joan de Sa Coma i en Paco de Bany-Al-Bahar, foren els encarregats de donar
les explicacions.
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Dilluns

Despús-ahir el matí i com acostumen a fer cada any, els que tenen bots i
barques a Sa Galera es reuniren per fer les feinetes de conservació i
condicionament del caminoi que condueix d’Es Matà fins a la platja de Sa
Galera. Gràcies a Déu encara queden exemples de com es feien antigament
els treballs en comunitat.
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Dimarts

Dissabte passat l’Ajuntament, amb el regidor de cultura, Joan Peralta al
capdavant, organitzà a la Plaça de la Vila unes activitats per a commemorar
el Dia de la Unió Europea. Majoritàriament, el públic i les activitats eren de
caire infantil, però alguns papàs també hi participaren activament.
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18

Divendres

Per les xarxes socials, tan les escrites con les verbals, hem sabut que s’està
organitzant una Jornada Gastromusical per el proper dia 21 de juliol.
Després, per www.eresnegre.com hem pogut comprovar que efectivament
es així “... el vino de Malvasia, el tomate de ramellet y la música negra, se
fusionarán dando lugar a la I Jornada Gastromusical Eres Negre 2012...” Val
la pena consultar la web per veure l’abast de la jornada.
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Dissabte

El BOIB de dijous passat publica les bases de la convocatòria d’ajuts
econòmics 2012 per a associacions i entitats sense ànim de lucre de
Banyalbufar. Aquestes bases foren aprovades per la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament del passat 23 de març. L’ajut consistirà amb una quantitat
màxima de 800,00 euros anuals per projecte i associació i 400,00 en el cas
que l’associació disposés d’un local cedit per l’Ajuntament.
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Dimarts

Els dos passats diumenges ha tengut lloc a l’església parroquial d’Esporles la
representació del musical No hay amor más grande, amb l’organització i
participació de persones de tots els pobles que formen la nostra Unitat
Pastoral. Més de dues hores d’espectacle amb molt de ritme, bona
sonorització, bona interpretació, bon vestuari, etc etc. . De veritat, tot molt
professional. Enhorabona als responsables del muntatge !!
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Divendres

La recentment creada Associació d’Esplai Familiar de Banyalbufar, Sa
Tomàtiga, comença les seves activitats. Per a demà, a les 17:30 hores a Ses
Escoles, té programat un taller dedicat al “fons de la mar” per a nins grans i
petits, diu la convocatòria. El preu es de 3 euros per nin i faran peixos,
crancs, grumers ... el taller sembla força interessant !!
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Dilluns

El BOIB de despús-ahir publica diferents acords de la Junta de Govern Local i
del Ple Municipal relacionats amb el Servei d’Ajuda a Domicili i amb el
Compte General de l’exercici pressupostari del 2011.
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Dimarts

Per aquest dijous hi ha convocada nova reunió de la Comissió en defensa
dels camins públics des Rafal i Planícia; la darrera va ser dia 26 d’abril.
Aquesta vegada hi assistiran els advocats Josep Masot i Josep Alonso que
són els encarregats de “lluitar” davant els jutjats de Palma els quatre o cinc
conflictes que té oberts l’Ajuntament en defensa o contra les actuacions de
la propietat des Rafal, la societat mercantil Partero S.L..
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Dimecres

El Diario de Mallorca d’ahir informava del conveni que ha signat l’Ajuntament
amb el centre educatiu Mater Misericordiae, per a persones amb discapacitat
intellectual o amb dificultats d’inserció social. Segons aquest conveni, els
alumnes de jardineria s’encarregaran de sembrar i mantenir les pasteres i
jardins del poble. Es diu que es tracta d’una iniciativa o projecte pilot que pot
resultar molt beneficiós per ambdues parts. Tant de bo que així sia !!

La pluviometria del punt d’observació de S’Arboçar, que el mes passat va quedar pendent, va ser de 48 l/m2
Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

11,9

26,8

19,3

3 (06:00)

8 (14:30)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

8,0

15,0
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