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JULIOL  2012 
 

2 Dilluns El BOIB de dijous passat publicava dues coses de Banyalbufar. Per una 
banda l’anunci de citació per a la redacció d’actes prèvies d’ocupació de les 
finques afectades per l’expropiació forçosa per les obres dels camins de Sa 
Galera, Es Cireral i Sa Pera d’Ase. Per altra, l’anunci de desestimació de les 
al�legacions presentades per Partero S.L. (la propietat d’es Rafal) contra la 
constitució de la Comissió de Camins. També es publica el reglament 
d’aquesta comissió. 

3 Dimarts Aquests dies s’ha fet públic el cartell de Banyalbujazz 2012, amb el subtítoL: 
un lloc on despertar els teus sentits. Ho organitza l’Ajuntament, amb la 
col�laboració de la Cadena Ser i la coordinació del Grup Trui. Hi haurà 5 
concerts, tots els dijous a partir del proper dia 26. La novetat d’enguany és 
que els tres concerts que es faran a la Vila tendran lloc a l’aparcament de 
s’Era des Fossar. 

6 Divendres Despús-ahir,el programa La Mirada, del canal de TV IB3, oferí un reportatge 
on l’escultor Mariano Navares Pérez, (Miranda de Ebro, 1959) -que fa uns 
anys resideix a Banyalbufar i que té el taller a Estellencs-, explica el procés 
de creació de les seves obres a partir de les deixalles de ferralla. Un exemple 
és el cavall que hi ha devora els rentadors d’Estellencs. 

7 Dissabte L’empresa de Ciutat Dicdrac, torna a ser la responsable d’organitzar 
l’escoleta d’estiu, per a nins i nines de 3 a 12 anys, que començà aquest 
dilluns passat i acabarà a finals d’agost. 

10 Dimarts El newsletter Banyalinfo ha distribuït una informació de l’Ajuntament amb els 
nous horaris de la Unitat Bàsica de Salut, que ara són: dilluns i dijous de 
11:30 a 15:00 h., i els dimarts, dimecres i divendres de 8:00 a 11:30 h. 
Canvien els horaris però no el metge més estimat de tots els “usuaris” de la 
nostra U.B.S., Julián Campos Pascual. En Julià, un “metge com els d’abans” i 
que aviat farà 25 anys que està entre nosaltres. 

11 Dilluns Estan a punt d’acabar les obres de renovació de tota la teulada de la rectoria 
que el mes passat inicià l’empresa Construccions Cal Tio.  

13 Divendres La Biblioteca Municipal ha programat, per aquest mes de juliol, tres 
divendres de tallers per als infants. La setmana passada “com començar a 
fer un hort”, per avui horabaixa “farem amb paper ramells de ...” i per 
divendres que ve “una estona plena de Llumetes”. Enhorabona a la nostra 
bibliotecària, Amparo González Barea, per aquestes magnífiques iniciatives.  

16 Dilluns Ja es coneixen més detalls de la jornada gastromusical del proper dissabte. 
El matí hi haurà enfilada de tomàtigues a la Plaça de la Vila; a partir de les 
11 es podrà iniciar la ruta de tapes pels vuit establiments que hi participen. A 
les 18 hores actuació del grup Tiu musicogastronomia -sembla que a la 
Clastra de Sa Baronia-, i a les 21 hores començarà el concert a la Plaça de la 
Vila (10 euros l’entrada). Més informació a www.eresnegre.com 
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19 Dijous Demà comencen les Festes de Sant Jaume al Port des Canonge. Els actes o 
activitats de les festes es repartiran en dos caps de setmana. Del programa 
que s’ha distribuït, senzill però molt ben editat, volem destacar la 
presentació que fa el president de l’Associació de Veïns i Residents, entitat 
organitzadora de les festes, i que podeu veure reproduït al final del noticiari. 

23 Dilluns Èxit total de la jornada gastromusical Eres Negre 2012. Els vuit establiments 
que oferien tapes i vi de malvasia “no donaven a basto”, cada un havia 
preparat 300 racions i alguns en serviren més de 500. A més de molta gent 
vinguda de fora també va haver-hi bon ambient pels carres i bars fins ben 
entrat l’horabaixa. El vespre i fins devers les 4 del matí, la festa continuà a 
Sa Plaça. Cal felicitar els organitzadors i participants, especialment a l’alma 
mater de la jornada Alberto Fernández de l’associació Es Penyal.  

25 Dimecres Per a demà a les 20:00 està previst el primer concert de Banyalbujazz 2012, 
a l’aparcament de s’Era des Fossar. Actuarà Hugo Socrate & Latin Combo. 

28 Divendres Ahir horabaixa, amb el “6è Gran Premi de Carretons”, s’inicia la segona part 
dels actes de Ses Festes des Port des Canonge que conten amb un programa 
atapeït de jocs i concursos (truc, petanca, corregudes, futbol, paelles) i de 
bons menjars (tramponada, sopes de peix, hamburgueses). Està clar, en 
qüestió de festes populars, en es Port des Canonge no hi ha crisis 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 18,2 33,7 24,9  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 1  (17:30) 27  (3:20)   2,6 1,0 

 
 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES DES PORT DES CANONGE 2012 
 
Tradició, història, costum, usança, conservada en un poble per la transmissió de pares a fills. 
 
I aquest és el concepte que, des de fa uns anys, s’està perdent a les Festes de Sant Jaume. 
Necessitem recuperar la il·lusió de participar, d’implicar-nos, de transmetre als nostres fills i nets 
com hom fèiem abans quan, entre aperitiu i aperitiu, rostíem al llarg d’un dia sencer un bou a Sa 
Tanca; com engalanàvem el carrer, amb dos agosarats enfilats a una grua i el poble, des de baix, 
donava ordres; com, sobre una “taula comunitària”, gaudíem de la possibilitat de tastar els 
exquisits plats que cada veí aportava al sopar; com en les sopes de peix, tot i que l’autoria 
corresponia a tres veïns, hi havia més cuiners que olles. Treballàvem a gust, rodejats dels nostres 
veïns, compartint els preparatius d’una festa que era de tots, deixant de lloc les diferències que 
poguéssim tenir entre nosaltres i gaudíem, rèiem i criticàvem suaument. 
 
La majoria dels qui vivim aquí som la segona o tercera generació que gaudeix d’aquests paratges, 
ens coneixem des de fa molts d’anys, no deixem que la comoditat o el ressentiment doni pas a 
l’oblit de la nostra tradició. 
 
M’agradaria expressar el meu agraïment al nostre veí Bernat, per l’aquarel·la que il·lustra la 
portada d’aquest programa; a Boscana i Raveta per les exquisides sangries; a Pedro Pixereta per 
remenar la sopa de peix i, en general, a tots els que ens donen un cop de mà. Gràcies. Feliç Sant 
Jaume !! 

Guillem Bordoy 


