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1

Dimecres

El passat diumenge, el Bisbe de Mallorca, Excm. i Rvdm. Sr. Jesús Murgui
Soriano, va tornar a Banyalbufar per administrar el sagrament de la
confirmació als joves Joan i Paula Darder Duran (de Sa Plana) i Joan Nadal
Albertí (de Cal Tio). Com correspon en aquestes celebracions va haver-hi
“altar fumat i missa de tres”, però també cal destacar la participació dels
catequistes i familiars més propers.

3

Divendres

Des de dilluns passat i després de fer-se esperar un poc, ja tenim un altre
banyalbufarí, és diu Xisco i és el primer infant de Maria Carbonell Picornell
(Restaurant C’an Paco) i Xisco Colomar Sánchez. Felicitacions a les dues
families i enhorabona als nous papàs.

4

Dissabte

El 4 de juny de 1986, en un reportatge sobre Banyalbufar publicat a Sovint,
la Revista de Baleares, entre altres coses es deia “...Restaurante Son Tomás.
Quizá el más acreditado del pueblo. Especialidad en pescado fresco. Cocina
tradicional. Sobre unas 1.500 pesetas por persona. Restaurante Can Paco.
Cocina convencional. Sobre unas 900 pesetas..” (*) Han passat 25 anys.

6

Dilluns

La premsa d’aquests dies ha informat que els Ajuntaments de Banyalbufar,
Estellencs i Ariany, són els tres únics de Mallorca que no tenen deutes
pendents. Això ens ha fet recordar el que va dir el nostre Batlle en el passat
míting de CxI: que l’Ajuntament tenia un superàvit d’uns 250.000 euros. En
aquell moment pensàrem que era una qüestió “electoral” però ara ... serà
veritat aquesta “fita”?

7

Dimarts

Després del parèntesi de l’any passat, dissabte horabaixa es va tornar a
celebrar la Trobada de Randeres i Brodadores. La novetat és que
l’organització a passat a mans de l’Associació de la Tercera Edat i, al cap
davant, la seva presidenta Francisca Tomàs Garreta que, des de fa uns anys,
també és la “mestra” d’un grup de brodadores banyalbufarines i
estellenquines. Tot i la pluja del migdia, la Trobada tornà a resultar
participativa i molt animada. Enhorabona a la nova organització.

10

Divendres

Per a demà horabaixa està anunciada la presentació d’un taller de teatre,
d’interpretació i improvisació per a nins i nines. Ho organitza l’Ajuntament i
la responsable del taller serà la monitora Mariel Cambursano.

13

Dilluns

Dissabte passat a les 10 del matí va tenir lloc la sessió especial del Ple de
l’Ajuntament per a la constitució del nou Consistori. Davant d’un públic
majoritàriament portdescanongí, Mateu Ferrà Bestard fou elegit Batlle i, en
un breu parlament, esmentà que volia ser el Batlle de tots.

16

Dijous

A les passades eleccions municipals, n’Aina Ferriol Font (de Can Font) va
tornar sortir elegida com a regidora de l’Ajuntament de Palma a les llistes del
P.P. Com que aquesta legislatura el P.P. governarà a Ciutat, n’Aina ha estat
anomenada Regidora de l’àrea d’Educació i Família. Des d’aquí la felicitam i li
desitjam molta sort en aquesta nova tasca “palmesana”.
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18

Dissabte

Dimarts passat en el programa L’arbre de la Vida, que emet el canal de TVMallorca i a on es demana opinió sobre diversos temes a les persones que
s’entrevisten, hi varen sortir en Pau Vich, (el fill major d’en Pau Tit) en Toni
Bosch (de Can Rua) i la seva filla Leonor. Tots tres s’explicaren molt bé.

21

Dimarts

Despús-ahir va morir, a Palma i a l’edat de 63 anys, en Miquel Pascual
Mayol, casat amb na Magdalena Albertí de Sa Taverna. El funeral tendrà lloc
avui a la nostra església parroquial. Descansi en pau.

23

Dijous

Ahir començaren unes obres per estabilitzar un tros del talús de Sa Platja,
més concretament just davall el camí de Sa Galera, poc abans d’agafar el
caminoi que va cap el port. Per aquest motiu i mentre s’executin les obres (2
o 3 setmanes) el solàrium estarà tancat.

26

Diumenge

El mes de juny de 1986 (fa 25 anys), Helena Kirchner i altres publicaren, en
el número 21, any IV, de la revista de l’Institut d’Estudis Baleàrics, un
interessant treball titulat Molins d’origen musulmà a Banyalbufar (*). El BOIB
de dia 16 de juny de 2007, declarà els molins Bé d’Interés Cultural. Però el
cert és que avui en dia (juny 2011) aquesta singular “joia” del patrimoni
mallorquí està en greu perill i a punt de desaparèixer. Aquest “noticiari”, des

de la seva modèstia i davant qui pertoqui, fa denúncia pública d’aquest fet.
28

Dimarts

Ja podem dir que Banyalbufar, com la resta dels 18 municipis que formen
part de la Serra de Tramuntana i segons ho declarà ahir la UNESCO, és
Patrimoni de la Humanitat en la categoria de Paisatge Cultural. La tasca que
fa tres anys va començar la Consellera del Departament de Territori del
Consell de Mallorca, M. Lluïsa Dubon Pretus, ha arribat a bon port. Per
avaluar el significat i les conseqüències d’aquesta declaració s’haurà
d’esperar un poc, però per començar és una gran notícia que afecta de ple al
nostre petit poble.

30

Dijous

Acabam el mes de juny. La qual cosa vol dir que estam a la meitat del 2011 i
ho aprofitarem per deixar escrit que la Font de la Vila s’ha estret
considerablement. Un expert en mesurar el cabal de la font ens ha dit que
“surt un raig com és braç” i altre que “mitja regadora prima”; això sí, sense
comptar la que “se’n va” per a l’Ajuntament. Ja ho sabeu, si algú vol

aprendre a mesurar, és hora d’anar a mirar la sortida d’aigua de la font
(*) Aquesta informació l’hem trobada en el tercer volum de Banyalbufar a les publicacions periòdiques, de
Jaume Albertí i Ramon Rosselló
Informació meteorològica del mes
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NOTA: A la noticia del dia 16 del mes passat es deia Magdalena Cisa i tocava dir Margalida Cisa.
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