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1

Divendres

Hem de començar aquest noticiari dient que el mes passat ens vàrem oblidar
d’informar de l’arribada d’una nova banyalbufarina que es diu Maria. Dia 9
de maig, na Cristina Forteza Font i en Santi Alorda Genovart varen ser pares
per primera vegada. Enhorabona als nous papàs, als quatre padrins i als dos
repadrins materns, Pep Font Serra i Antònia Tomàs Álvarez, de 92 i 93 anys
respectivament.

2

Dissabte

Dimecres passat el senyor Batlle va rebre a la Casa de la Vila el Conseller
d’Administracions Públiques del nostre Govern, Sr. José Simón Gornés
Hachero, i la Directora General de Funció Pública, Sra. Núria Riera Martos.
Durant la trobada i com estan fent en altres pobles, el Conseller i la
Directora General varen explicar en què consisteix el projecte de millora de
la gestió administrativa que està desenvolupant la seva Conselleria.
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Diumenge

Dijous passat, a darrera hora, Estrella Damm va penjar a internet el seu
famós i esperat spot d’enguany. Són 3:49 minuts d’imatges, cent per cent
estiuenques, enregistrades a Banyalbufar i en altres indrets de la Serra de
Tramuntana. L’han titulat “Mediterràneamente” i la música és del grup suec
Lacrosse. Ara falta veure quin trocet o trocets sortiran per la tele. Nosaltres
afegirem que la “moguda” que hi va haver pel poble durant el rodatge no es
veu reflectida a les imatges.

5

Dimarts

També dijous dia 31, devers les set de l’horabaixa varen començar a
comparèixer per la vila set o vuit cotxes de la Guàrdia Civil, amb els seus
respectius números. El desplegament que feren, a Sa Plaça, davant es Grifó,
a Sa Canal, no passà desapercebut. El motiu, “controlar” l’arribada i estada a
la vila del President del P.P. de Baleras, Sr. José Ramón Bauzà, que poc
després celebrava una reunió amb els seus afiliats banyalbufarins i
banyalbufarines a Ses Escoles.

6

Dimecres

Dissabte passat el grup de brodadores que encapçala na Francisca Tomàs,
(na Xisca de Ses Cases Noves) organitzà una nova trobada de Randeres i
Brodadores a la Plaça de la Vila. El matí feren els preparatius i des de les 4
fins devers les 9 la plaça va estar ben plena, amb més de 150 persones
vingudes de molts de pobles de l’illa. Com és habitual la trobada acabà amb
un pa amb oli per a tots els participants/es.

8

Divendres

Ahir horabaixa, un helicòpter que aterrava i s’enlairava des de Ses Teules va
fer un parell de voltes per damunt el poble. Hores d’ara no hem pogut
esbrinar de què anava la cosa.

11

Dilluns

Davall un titular que diu Banyalbufar blindarà els camins de fora vila, el Diari
de Balears d’ahir informa de la proposta o idea, que no acord, que es va
comentar a la darrera reunió de la Comissió de Camins i segons la qual
l’Ajuntament, mitjançant les Normes Urbanístiques Municipals, podria
preveure futures expropiacions de camins que fossin considerats d’interès
públic. En definitiva, una alternativa més a considerar davant futurs
pronunciaments judicials que resultin “mals d’entendre”.
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13

Dimecres

El diari Última Hora d’ahir puplicà una entrevista a Xavier Canyellas Ferrà, tal
vegada el banyalbufarí més polifacètic que tenim “... humorista imitador, de
formación ilustrador y un apasionado de la zoologia..” i encara podríem
afegir-hi més coses, o no, Xavi?
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Dijous

Des d’ahir tenim un altre banyalbufarí, es diu Max, i és el primer infant de
Daniel Cardona Ferrer i Rebeca Argudo Casado, que des de fa vuit anys
resideixen a l’antiga casa de Cas Parroquià en Es Penyal, ben davant la
placeta del que podria ser el nostre primitiu nucli poblacional. Enhorabona
als nous papàs i familiars més propers.
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Dissabte

A Puigpunyent, el poble veïnat amb el qual compartim Sa Mola i els Puntals,
també estan preocupats per la problemàtica actual dels camins públics. Per
això, fa pocs dies que l’Ajuntament i un grup de veïns s’han reunit i han
constituït formalment el “Grup de Camins de Puigpunyent i Galilea”. Una
nova i bona iniciativa a la qual ens haurem d’apropar per tal de sumar
esforços, compartir experiències, etc. etc.

19

Dimarts

Dins la nova “decoració floral” de la vila destacarem els cossiols de geranis
que, des de la setmana passada, s’estan posant o penjant en els brendolats.
També que ja està acabat i ple de cossiols la mena d’altar o carregador que
l’Ajuntament va començar fa devers uns mes en el carrer Jeroni Albertí, just
devora l’hotel Son Borguny, on també s’hi han collocat diversos cossiols.
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Divendres

El “Restaurante Pegasón y el pajarito enmascarado” situat a Can Let (carrer
del Pont, 2) ha tornat a posar en marxa les seves nits musicals. Divendres
passat inicià el nou cicle el multi-instrumentista Carles Sastre, amb un
concert acústic. És d’aplaudir la perseverança d’en David i en Bernat en
oferir aquest particular ambient musical, intimista i de carrer.

25

Dilluns

El Diario de Mallorca de dilluns passat informava del festival “Eres Negre
2012” que tendrà lloc el proper 21 de juliol. El seu promotor, el madrileny
Alberto Fernández, que fa uns anys que resideix entre nosaltres, explica que
compta amb la collaboració de vuit bars (que oferiran tapes i vi a 2 euros),
tres hotels i tres productors de malvasia. També diu que han preparat 400
entrades pel concert nocturn. Sembla que el concert s’havia de fer a
l’aparcament de Sa Canaleta, cosa que no serà així perquè els veïnats, en
saber-ho, s’hi han oposat presentant nombroses firmes a l’Ajuntament.
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Dissabte

Acabam el mes fent referència a les elevades temperatures que hem tengut
aquesta darrera setmana, especialment des d’ahir horabaixa fins avui matí,
que ha bufat un xaloc ben calent. Les dades extretes de l’estació de l’AEMET
situada a Sa Coma són: que des de dilluns la mínima no ha baixat dels 22,4o,
(dimarts a les 5:40 h.) i que la mitjana d’ahir va ser de 30,8o amb una
màxima de 35,6o a les 23:50 h.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

18,4

37,1

24,2

14 (04:00)

30 (10:40)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

4,8

3,0

2/2

