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Dimecres

Avui, i com és habitual en aquestes dates, a posta de sol i en els parats de
davant ses alcoves des port, hi havia un grupet d’infants, mamàs, papàs i
padrines, gaudint de l’estiu. Amb això, na Maria Xè els ha fet reparar com
estava el cel i ha dit: Cel tavallat ... i na Maria Ferrà hi ha afegit: d’aquí tres

dies, banyat. ¿.?

6

Divendres

Idò sí, una vegada més s’ha acomplit la dita. La nit del dimecres al dijous,
una petita tormenta de trons i llamps ha deixat caure uns 4 litres d’aigua. A
més, un llamp va pegar a un pi del pinar de sa Pere de S’ase, però gràcies a
la intervenció d’un veí (cridant als bombres) la situació es va controlar
ràpidament.

7

Dissabte

Enguany, després de 25 edicions, no hi ha torneig de Sa Tomàtiga a Ses
Teules. A Ses Escoles es fa un torneig de futbolet amb la participació de 5
equips. Després de la primera volta de la lligueta, l’equip de Los Fals és
leader amb 12 punts i el segon, amb 9 punts, és el de Collons Peluts.

8

Diumenge

Ahir va tenir lloc el tercer concert d’aquest estiu, a càrrec del “Trio Ratisbona”
grup procedent d’Alemania i que va agradar molt al nombrós públic assistent.
Com anècdota, afegirem que també varen agradar els nous ventiladors de
peu que recentment s’han posat a cada capella.

10

Dimarts

Dissabte passat, en una Junta General Extraordinària convocada per la
Comunitat de Regants de la Font de la Vila, es va presentar el projecte de
reforma i millora de les sèquies de la font que, amb un pressupost de
60.000,00 euros, ha elaborat la Conselleria d’Agricultura. El projecte
contempla arreglar i adecentar el racó de la font, la sèquia de d’alt fins a Sa
Costa i la sèquia d’abaix fins devora el porxo de Cas Pato. Està previst que les
obres comencin abans de finals d’any.

12

Dijous

Banyalbufar, és notícia. Mirau: Diumenge passat, extensa informació de
l’hostal Can Busquets al “Diario de Mallorca” i article sobre les fantàstiques
postes de sol a Sa Torreta, en el diari “El País”. Dilluns, el Canal 4 de TV, va
emetre un reportage del poble (que es repetirà aquest dissabte) i en el diari
“Última Hora” d’avui, una pàgina sensera explicant com és Banyalbufar de dia,
i demà sortirá Banyalbufar de nit.
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Divendres

Ahir horabaixa i organitzat per Bany-Al-Bahar, va tenir lloc una nova edició del
Berenar a Sa Torreta. Com de costum, primer hi va haver una concentració a
la Plaça de la Vila, on hi havia preparades unes pancartes i es va llegir un
manifest contra la titularitat privada de la Torre i la seva actual situació
d’abandó. A continuació, unes 250 persones (més gent que mai) anaren
caminant fins a Sa Torreta, on va tenir lloc el berenar. Els diaris d’avui
informen ampliament de l’abast i ressò de l’acte.
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15

Diumenge

Despús-ahir, en un acte celebrat a la Plaça de la Vila, va tenir lloc la
presentació de la nova Junta Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer.
El nou president és el metge Julián Campos. També es va dur a terme un
homenatge a na Joana Vives de S’Hotel (presidenta durant 28 anys) i un
sorteig solidari, a benefici de l’Associació, amb una recaptació de 1.137,20
euros.

17

Dimarts

Ahir va començar la temporada de pesca dels raors i com que a la mar feia
bon temps, el matí i des de la vila, vàrem contar una trentena de barques,
encara que també vàrem veure que es movien molt i això, ja se sap, és mal
senyal.

19

Dijous

Per avui horabaixa està anunciada la Sardinada que, cada any per aquestes
dates, organitza l’Associació Amics de Banyalbufar a la Cala.
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Dilluns

En el canal nacional de Tele-5, avui han comentat que el famós futbolista,
David Beckham, ha comprat una finca a Mallorca. Mentre donaven la notícia,
mostraven unes imatges de Son Valentí i Son Balagueret. Això confirmaria els
rumors que, en aquest sentit i des de principis de mes, circulen per
Banyalbufar.
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Dimecres

A l’edat de 88 anys, avui ha mort na Catalina Albertí Vich de Can Jove, (vídua
de l’amo Pau de Can Guia). El funeral tindrà lloc demà a les 20:00 hores a la
nostra església parroquial. Descansi en pau.

26

Dijous

Per a les 20:00 hores està convocat un Ple Extraordinari de la Corporació
Municipal, amb els següents punts: 1) Aprovació definitiva dels pressuposts
2004. 2) Aprovació del plec de clàusules del POS d’enguany i 3) Determinació
de les dues festes locals per a l’any 2005.

28

Dissabte

Avui, i amb el títol Banyalbufar s’engalana, s’han començat a repartir els
programes de Ses Festes d’enguany. Encara que per aquest cap de setmana
ja s’anuncia l’enrramellada de carrers i el torneig de truc, les Festes
començeran de bon de veres dia 1, amb la tradicional ploguda de caramel·los,
i acabaran dia 8, amb una comèdia. Au idò, banyalbufarins i banyalbufarines,
passau-ho bé.
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Diumenge

Els diaris «El Mundo» i «Última Hora» d’ahir publiquen una informació segons
la cual els Independents per Banyalbufar critiquen la “nula política cultural” de
l’Ajuntament, per tenir tancada la biblioteca i per haver rebaixat, de 30.000 a
24.000 euros, el pressupost de cultura per enguany. Certament un 20% de
rebaixa és molta rebaixa, però també és cert que no hi ha bibliotecari des de
l’any 2001.
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Dimarts

A Sa Carretera Nova i a Sa Plaça també, ja hi ha els paperins posats (tot en
retxes de color blau i blanç). Diumenge, i amb una certa polèmica per
determinar-ne el guanyador, ja que a la final hi havien arribat tres parelles,
(cosa rara) va acabar el torneig de truc. El cert és que, entre discutides i
paperins, es nota l’ambient de festa .
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