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2 Dijous Ahir va ser dia festiu, i com ja és habitual en aquests dies i també els 
diumenges, des de la volta del torrent de Can Pelut o de Son Bauçà i fins el 
camí de Sa Terranova, (devora Ses Teules) les voreres de la carretera 
s’omplen de cotxes (sense comptar els que aparquen a la volta des General 
o de Sa Barandilla, pot haver-n’hi una cinquantena). Motiu: tots s’aturen per 
anar a fer l’excursió del camí del pinar de baix de Son Bunyola, fins al Port 
des Canonge, sens dubte una de les rutes més conegudes i transitades de 
tota la Serra. 

8 Dimecres L’Ajuntament està a punt d’obrir al públic la primera planta de l’aparcament 
municipal de la Carretera Nova (carrer Compte de Sallent), que es regularà 
mitjançant un sistema automàtic de pagament. Ja fa dies que, en alguns 
indrets estratègics, s’han instal�lat els oportuns indicadors i ara tan sols fa 
falta que compleixi l’esperada funció de facilitar aparcament i, per tant, que 
s’aturin més cotxes i hi hagi més visitants per la Vila. 

11 Dissabte Ahir, en el suplement dedicat a informació turística El Viajero, que cada 
setmana publica el diari de tirada nacional El País, es destaca i descriu el que 
ells consideren (repassant tota Espanya) “20 puertos deliciosos”. A Mallorca 
n’hi ha dos, Portocolom i el Port des Canonge: “... descubrir esta tela de 
araña de parats –escalas de madera sobre los que se deslizan los llaüts- 
representa una estampa inolvidable que se funde con los bañistas de la 
caleta de cantos rodados...”. Així és com ho veuen i conten des de la capital 
del reino.  

14 Dimarts Despús-ahir, a primera hora del matí i devers mitjan lloc de la carretera del 
Port des Canonge, va caure una gran roca que va obligar a tallar el trànsit 
durant unes hores perquè se’n va dur un bon tros de marge de la part de 
baix de la carretera. No va haver-hi danys personals i després de retirar uns 
pins i unes pedres, es va poder tornar a circular. Això sí, el marge caigut ha 
deixat un bon portell per fer.  

16 Dijous Diumenge passat va ser el segon diumenge de maig, dia que a la nostra 
parròquia es celebra la festivitat de la Mare de Déu de la Rosa i que també 
és la festivitat que s’aprofita, des de fa uns anys, per a fer les primeres 
comunions (antigament es feien sempre el Diumenge de l’Àngel). 

18 Dissabte Aquesta setmana l’Ajuntament ha instal�lat diversos cartells per tal de 
recordar i recomanar tenir cura dels cans quan aquests van a lloure; també 
s’avisa que es procuri llevar les deposicions que acostumen a fer en el 
carrer, en cas contrari i segons les ordenances municipals, pot haver-hi 
sancions. 

21 Dimarts Dissabte passat es va reunir la Comissió del Centenari Parroquial per acabar 
de concretar el programa commemoratiu. El primer acte, dels cinc 
programats, tendrà lloc el proper dissabte 8 de juny, el dia que farà 
exactament cent anys que el primer Rector va celebrar el seu solemne Ofici 
d’entrada, com podreu veure en el text que hem transcrit al final. 
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23 Dijous El Diario de Mallorca d’ahir va publicar una informació detallant el total de 
despeses de cada municipi de Mallorca en relació a la seva població. Segons 
això i amb una població de 560 habitants, Banyalbufar té una despesa de 
2.225 euros per habitant, la quarta més alta de tota l’illa (Estellencs, 1.620; 
Valldemossa, 1.610; Puigpunyent, 1.072, Esporles, 834).  

25 Dissabte El diari Última Hora de dissabte passat i d’ahir, publica informacions sobre 
les obres que va fer Espais de Natura Balear en el fals camí que passa per Es 
Rafal i s’Arboçar. S’informa que l’Ajuntament les ha denunciades davant el 
Seprona i que obrirà expedient d’infracció; per contra, el Govern Balear diu 
que els treballs s’han realitzat de manera totalment legal. Per la nostra 
banda, hi afegirem que darrera aquests fets s’amaguen dues obscures 
intencions: 1.- Desviar per aquest fals camí la Ruta de Pedra en Sec (el GR 
221 que passa pel Rafal i el camí de Sa Costa) 2.- Desvirtuar i anular 
totalment el tradicional accés a Planícia pel Camí Antic (el que passa per 
s’Arboçar i Es Rafal). Així és podria anar d’Esporles a Estellencs (o viceversa) 
sense passar per la Vila i s’eliminaria l’antiga via de comunicació directa 
entre la finca pública i el nostre poble. 

29 Dimecres Estan a punt d’acabar les obres municipals de millora i condicionament dels 
camins de Sa Pera de s’Ase, Es Cireral i Sa Galera. De moment i a primera 
vista, el que més destaca és el gran nombre de baranes de fusta que s’han 
posat a cada uns dels camins. Divendres passat també es va acabar 
d’asfaltar (de color terra) el camí de Can Pico; en aquest cas i tot a ser un 
camí públic, les obres han estat costejades pels propis veïns. 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 11,5 24,3 16,7  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 16  (12:30) 07 (17:10)   17,4 pendent 
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 Cariñoso en extremo fue el recibimiento que hizo este pueblo el domingo pasado a su nuevo y 
primer Párroco, Rdo. D. Francisco Suau, Pbro., con motivo de su entrada. La calle que conduce a la iglesia 
estaba elegantemente festoneada con mirto y otros adornos, juntamente con varios bonitos arcos de follaje 
que se levantaron a la entrada del pueblo y delante de la iglesia con inscripciones que decían: Bañalbufar a 
su primer Párroco. Serian las diez cuando llegó en carruaje el señor Cura-Párroco, acompañado de los M.I. 
señores don Mateo y don Nadal Garau, don Pablo Albertí, Pbro.; y el Rector de la Sapiencia. A la entrada 
del pueblo le estaban aguardando las autoridades, las escuelas públicas con sus respectivos maestros y 
sendas banderas, los individuos del puesto de Carabineros y numeroso gentío. Hecha la presentación y 
cambiados los saludos, dirigiose la comitiva a la iglesia, que aparecía profusamente adornada e iluminada, 
empezando en seguida el Oficio mayor, siendo el celebrante el M.I. Sr. D. Nadal Garau canónigo. Pronunció 
el Rdo. Señor Suau un elocuentísimo y razonado discurso de entrada, que emocionó grandemente, estando 
acertadísimo, el orador, en todas sus partes. 
 
 La parte coral, dirigida por don Pedro Thomás, Cura-Párroco de Valldemossa, que como hijo del 
pueblo se asoció a este acto, resultó ajustadísima. Acabado el Oficio, se sirvió esplendido lunch a las 
autoridades e invitados. Por la tarde, desfilo casi todo el pueblo por la Casa rectoral para saludar al nuevo 
Párroco y expresarle sus sentimientos de simpatía; también estuvieron allí los dignos e inteligentes 
maestros de las Escuelas Públicas don Luis Gimier y Magdalena Pol con sus niños, a fin de ofrecerle sus 
servicios y ponerse incondicionalmente a su lado para colaborar juntos en la educación y formación religiosa 
de la niñez. 

Font: Banyalbufar a les publicacions periòdiques (2005) de Jaume Albertí i Ramon Rosselló. 


