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1 Dimarts Com estava anunciat, dissabte passat hi va haver eleccions a la Junta 
Directiva de l’Associació de Veïns des Port des Canonge. Per a cobrir set llocs, 
s’hi presentaven onze candidats. El més votat, i per tant nou president, 
(segons els estatuts) fou Francisco Lladó Alemany. Els darrers vuit anys, 
aquest càrrec ha estat ocupat per en Jordi Palmer Espases.  

2 Dimecres També disssabte passat, i segons el previst, a la biblioteca municipal va tenir 
lloc l’acte de presentació de Associació Socio-Cultural de Gent Gran de 
Banyalbufar. De moment, aquesta nova associació està integrada per una 
trentena de socis, i va ser elegit president de la junta directiva en Joan 
Alorda Albertí.  

4 Divendres Ahir es va celebrar la cloenda del curset de memòria, amb l’assistència de la 
Directora de S’Institut de Serveis Socials i Esportius, Sra. Margalida Vilanova. 
Aquest curset, adreçat a les persones majors, ja fa uns anys que té molt 
bona acollida dins aquest col·lectiu. Enguany hi han participat una trentena 
de persones. 

8 Dimarts Dissabte horabaixa, a la Plaça de la Vila i organitzat per Bany-Al-Bahar, va 
tenir lloc la  Trobada de Randeres i Brodado es. Enguany hi han participat 
quasi dues-centes persones, vingudes de pobles com: Manacor, Felanitx, 
Campos, Lluchmajor, Bunyola, Sóller, Estellencs i Pollença, a més de quatre 
grups de Palma i vint brodadores de Banyalbufar. Enguany cal destacar la 
nombrosa presència de coixinets o mundillos per fer randa de macetes. L’acte 
acabà amb un parlament de les autoritats i un pa amb oli per a tothom.  

III r

10 Dijous Avui és un dijous qualsevol, però fins fa una quarentana d’anys no era així. 
De bon matí començava el trull, tothom tenia feina: uns anant a cercar murta 
a Son Bunyola i flors de geranios, altres a trossejar-ho tot davant la cotxeria 
de Cas Moliner. També es feia un altar, ben enramellat, en el carrer Major, 
(davant Can Prim o davant Can Xesc-Ramon) es preparaven cossiols, 
domassos, vestits de primera comunió,…., tot i tothom havia d’estar a punt,  
-i hi estava- per el solemne acte de l’horabaixa: La Processó de Corpus. 

14 Dilluns Els titulars dels diaris informen que el PSOE és el vencedor de les eleccions al 
Parlament europeu que es celebraren ahir. A Banyalbufar, però, el més votat 
ha estat el PP, amb 113 vots, el PSOE 77, UM 34, PSM 21, ERC 12, 15 per 
altres partits i 5 en blanc (277 votants en total).L’abstenció fou d’un 44%, 
front un 54% a l’estat espanyol i un 62% a les Illes Balears.  

19 Dissabte A mig matí ha fet una brusca que ha desbaratat a més d’un que havia 
començat a arrabassar les patates. Les que estaven tretes i damunt la 
marjada, s’han banyat un poc, però com que la cosa no ha anat a més i a 
migdia ha tornat a sortir el sol, s’han pogut arreplegar i entrar ben eixutes.  
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20 Diumenge Per si no ho sabieu, a Banyalbufar també hi ha “gamberros”, i aquesta vegada 
l’han agafat amb els contenidors de fems. Ahir, un dels que hi ha a la volta 
des Camp, va comparèixer davant Can Fura, i el de la volta de Sa Barandilla 
estava bolcat.  

22 Dimarts Ja fa un parell de dies que es pot veure la publicitat dels Concerts a 
Banyalbufar, que enguany arriben a la XIV edició. Al llarg dels mesos d’estiu 
hi ha programats sis concerts. El primer concert serà aquest pròxim dissabte i 
el darrer està previst per el 23 d’octubre. Tots els concerts tindran lloc a les 
21:00 hores a l’església parroquial.  

23 Dimecres Per a demà, a les 20:30 hores, està convocat, en sessiò ordinària, un Ple de la 
Corporació Municipal. Els quatre punts de l’ordre del dia són: 1. Actes sessions 
anteriors. 2. Decrets i correspondència. 3. Mocions, i 4. Aprovació del conveni 
entre l’Ajuntament i l’A.C. Bany-Al-Bahar, (per a l’organització dels concerts) a 
més dels precs i preguntes. 

25 Divendres No és cap tonteria. Segons s’ha pogut escoltar aquests dies per la ràdio 
(programa Milenio 3 de la cadena Ser), per avui vespre està declarada, a tota 
Espanya, una alertaovni. Per això i per a possibles avistements, els 
especialistes en la matèria es concentraran a diferents llocs. Els de Mallorca 
han escollit el nostre camp de futbol de Ses Teules. Què vos pareix aquesta?. 

26 Dissabte El diari «Última Hora» d’avui publica un informatiu especial sobre els 25 anys 
d’Ajuntaments democràtics. Quant a Banyalbufar, fa referència als quatre 
Batles que hem tengut en aquest periode: Jaume Tomàs Font, UCD-UM-PP 
(1979-1995) Antoni Mora Vich, IND. (1995-1999) Manuel F. Romero Romero, 
IND.-PSM (1999-2003) i l’actual Mateu Ferrà Bestard, UM 

27 Diumenge Primer cap de setmana d’autèntic estiu. La temperatura ha pujat i el sol es 
ben calent. Això s’ha fet notar amb molts de cotxes damunt Es Cos i molta 
gent a sa platja, (pocs de Banyalbufar). 

29  Dimarts Dissabte passat, a les 21:00 hores a l’església parroquial, va tenir lloc el 
primer concert d’enguany. Tota una orquestra, amb 35 músics, sota la 
direcció del mestre Rafel Nadal (pare del famós futbolista) que, juntament 
amb la soprano Sílvia Corbacho i el tenor Pedro Granados, interpretaren 
conegudes obres líriques que entusiasmaren el nombròs públic assistent. 
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