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1

Dijous

Avui ha començat l’escoleta d’estiu, per a nins i nines de 3 a 12 anys.
Enguany s’hi han apuntat una vintena d’infants que, de 10:00 a 13:00 hores,
es reuneixen amb els seus quatre monitors a Ses Escoles. L’escoleta estarà
oberta fins a dia 31 d’agost.

2

Dissabte

Fa uns dies parlàvem de “gamberros” però ara ja hem de xerrar de
«maleantes». Dimecres i dijous passat, a set o vuit cotxes que hi havia
aparcats damunt Es Cos, els varen rompre els vidres amb la intenció, és clar,
d’endur-se’n coses de a dins. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ara fa passes
pel camí des Molí.

5

Dilluns

Ahir, al Port des Canonge, també es notava que estam en ple estiu. Per
aparcar el cotxe va ésser necessari voltar un poc pels carrers, i vàrem poder
veure com la majoria de xalets estaven oberts. Fins i tot s’hi passetjava el
policia municipal, ben dispost a acomplir la seva feina (no deixar baixar cans
a sa platja, entre d’altres).

6

Dimarts

Avui, a les 9:00 hores, a la biblioteca municipal i per iniciativa d’un grup de
joves, dos tècnics de la Conselleria de Medi Ambient han donat unes
explicacions per a la prevenció i extinció d’incendis i com aturar la plaga de la
processionària del pi. L’assistència no ha estat molt nombrosa.

8

Divendres

Dilluns passat començaren les sessions d’aeròbic que, dirigides per na Roxi
de C’an Busquests, es duran a terme tres dies a la setmana, a partir de les
21:30 hores, a Ses Escoles. Per altra banda, uns cartells anuncien que els
que vulguin participar en una lliga de futbolet, poden apuntar-se fins el
pròxim dia 15. Va bé, va bé, no convé estar aturats

12

Dilluns

No és broma, no. Avui ha tocat dur jaquetes i paraigües. Han plogut uns 10
litres i el termòmetre no ha passat dels 20º. A més, sembla que el que vulgui
anar de sol i platja haurà d’esperar uns dies.

13

Dimarts

El diari “Última Hora” d’ahir informa que el dibuixant Pere Joan, ben conegut i
arrelat a Banyalbufar, ha obtingut un premi a “La semana Negra de Gijón” pel
seu llibre de còmic “Azul y Ceniza”. Aquest còmic es va publicar el maig
passat i fou presentat en el saló del còmic de Barcelona. Enhorabona PJ.

15

Dijous

Ahir matí, a la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Palma, es va dur a terme la pràctica de la prova testifical en el
procediment que fa tres anys va iniciar l’actual propietat des Rafal, contra
l’acord de l’Ajuntament que declarava d’ús públic els camins que passen per la
possessió. Quatre banyalbufarins varen testimoniar, davant el jutge, el que a
Banyalbufar tots sabem, que aquests camins, per moltes raons i des de temps
immemorial, sempre han estat oberts. Posar-hi barreres no és tancar la
possessió, es tancar Banyalbufar.
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17

Dissabte

A les 21:00 hores tendrà lloc el segon concert d’aquest estiu, amb el grup

Psicofonies Quintet de Vent , (flauta, oboè, clarinet, trompa i fagot) que

interpretarà obres de D. Shostakovich, A. Reicha i N. Carter, entre d’altres.
19

Dilluns

Organitzades per l’Associació de Propietaris i Residents del Port des Canonge,
(coneguda com l’associació de veïns) divendres passat començaren les festes
de Sant Jaume 2004. Després de deixar la plaça ben enremellada, dissabte hi
va haver concurs de pesca, taller de ceràmica, campionat de truc, bingo i
sopar comunitari, i diumenge el clàssic partit de futbol de grans contra petits
(tornaren a guanyar els petits 8-7). Segons els organitzadors, tot ha anat una
monada. Les festes continuaran el pròxim cap de setmana.

20

Dimarts

A la fi, després de dos anys de sentir-ne xerrar, ahir matí es va signar, entre
el Consell Insular i l’Ajuntament, el conveni que farà possible la restauració de
Sa Clastra de Sa Baronia. La signatura es va dur a terme a la mateixa Clastra;
d’una banda el Conseller del Territori,. Bartomeu Vicens i d’altre el Batle,
Mateu Ferrà. El pressupost d’aquesta actuació és de 94.000 euros, que seran
aportats pel Consell Insular. Aquest conveni és continuació del que signaren,
a finals de l’any passat, els copropietaris de Sa Clastra amb l’Ajuntament,
acordant la cessió d’ús de la mateixa per a actes sòcio-culturals.

23

Divendres

Ahir, a les 20:30 hi va haver Ple Extraordinari de la Corporació Municipal. El
punt més important, aprovació inicial dels pressupostos municipals d’enguany,
es va resoldre amb 4 vots a favor i 2 en contra. L’import del pressupost anual
aprovat és de 1.283.881,34 euros.

25

Diumenge

La notícia d’avui havia de dir que, a més de fer molta calor, també hi ha molta
humitat. Però, a darrera hora, ens n’ha sortida una “de fresca”: Un gorà i
quatre someres des Rafal han baixat per Sa Costa i han arribat fins a Can
Guidoi; mentre feien el seu camí han asustat qualque veinat i han menjat
parres i tomatigueres. Lo fotut és que no és la primera vegada que passa.

27

Dimarts

Dissabte passat, a la plaça del Port des Canonge, i dins el programa de festes,
va tenir lloc el tradicional i excel·lent sopar de sopes de peix, amb un bon
ambient i molta gent participant. La festa acabà amb ball i música del grup
banyalbufarí A-phònics. Diumenge matí i oficiada per Mn. Eugeni Rodríguez,
hi va haver la missa de Sant Jaume, amb el grup de Guitarres i Pues de
Banyalbufar. Unes bones festes, sí senyor, enhorabona als organitzadors.

29

Dijous

A l’escoleta d’estiu sembla que fan molta feina. Dijous passat hi va haver un
contacontes a càrrec del grup s’Estornell i per a demà tenen previst un taller
de reciclatge i de joguines de paper. També per a demà, a la biblioteca i per
als més grans, hi ha un curset de compostatge de residus.

31

Dissabte

Pareix que aquest estiu no haurem de passar pena per l’aigua. A Sa Font de la
Vila hi surt una regadora i a Sa Platja, tant pel torrent com per la fonteta,
també n’hi surt abastament. Una pregunta: Ara que ja tenim ADSL, el forat
del port tapat, el conveni de Sa Clastra, etc. etc., seria tan mal de fer posar
una teula o fer una canaleta perquè l’aigua que surt de la fonteta, enlloc de
regalimar pel terrer i la paret nova, caigués més enllà?
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