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Dilluns

Divendres passat un comunicat del Batlle, distribuït pel correu electrònic de

Banyalinfo, diu “...he rebut una trucada telefònica del responsable tècnic de
la carretera Ma-10 del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca,
Bartomeu Darder. La primera setmana d’octubre es pintarà una línia
continua en la carretera, a cada banda del poble i uns dies abans es
collocaran senyals de 50 Km./h. Ja tenim resultats!! Vos inform que es
desconvocarà la manifestació de dia 6 d’agost. Enhorabona...”
2

Dimarts

El passat dissabte a Inca, vuit entitats mallorquines es reuniren i signaren un
document que explica la greu situació dels camins públics a la nostra Illa.
Aquest document forma part d’un dossier que, en el mateix acte, es lliurà a
l’eurodiputat Oriol Junqueres (d’E.R. de Catalunya) el qual el presentarà
davant la Comissió Europea. Les associacions Bany-Al-Bahar i Amics de
Banyalbufar figuren entre les entitats signants del document.
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Divendres

Ahir, a Sa Clastra de sa Baronia, va tenir el lloc el tercer concert de
Banyalbujazz, a càrrec del grup Jazz do it. Poc abans de començar, a les
20:00 hores, el recinte ja estava ple i encara es veia arribar gent. No hi ha
dubte que aquest cicle de jazz s’ha convertit en un dels principals
esdeveniments musicals de l’estiu mallorquí.

8

Dilluns

Divendres passat Bany-Al-Bahar organitzà el XVII Berenar a posta de sol a
Sa Torreta. A les 19:30 hores i, com és habitual, a toc de xeremia i tamborí,
la comitiva va sortir de Sa Plaça cap a Sa Torreta. El berenar de pa amb oli
acabà amb el tradicional “vasito” de gelat cortesia de l’Hotel Mar i Vent.

10

Dimecres

Ja fa uns dies que han acabat les obres iniciades a finals del mes de juny
damunt el solarium de Sa Platja, i a les quals l’Ajuntament hi ha invertit un
pressupost de 72.497,60 euros. Gran part de la terra (llovella) que llevaren
d’aquell indret ha anat a parar a Ses Teules (?).

13

Dissabte

Despús ahir va ser el grup Wonderbrass qui actuà a Sa Placeta des Port des
Canonge dins el cicle de Banyalbujazz. Novament molt de públic per escoltar
un entretingut concert d’estiu ben damunt la mar i envoltats d’un magnífic
paisatge. Tot plegat resultà bell i encisador.

16

Dimarts

La festivitat de la Mare de Déu d’Agost, que va ser ahir, sol coincidir amb el
punt o dies de més gent i més trull per dins la vila. També ja fa uns quans
dies que a la mar fa molt bon temps i com que sembla que enguany no hi ha
tants de grumers com en anys anteriors, Es Cos està ple de cotxes cada dia,
amb els típics problemes de circulació per accedir-hi en “hores punta”.

18

Dijous

Per a demà, a Sa Clastra i sota el títol de Llumetes, està prevista una
projecció de fotografies que han realitzat vuit persones (tres d’elles
estretament relacionades amb Banyalbufar) que es dediquen de manera
artística o intellectual a aquest art. Sembla que cada una mostrarà les seves
tècniques i/o composicions fotogràfiques.
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19

Divendres

Pel “Diario de Mallorca” d’avui hem sabut que na Paula Darder Duràn, de Sa
Plana, ha resultat seleccionada per formar part del grup de joves que demà
estaran devora el Papa, Benet XVI, en una de les celebracions que amb
motiu de les Jornades Mundials de la Joventut es realitzen a Madrid.
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Dissabte

Dijous passat va tenir lloc el darrer dels cinc concerts de jazz d’enguany,
organitzats per l’Ajuntament i coordinats per l’empresa Grup Trui de Palma.
Per tal de donar cabuda al nombrós públic que ha mobilitzat aquest cicle, el
concert es realitzà a Sa Plaça, que també va quedar ben plena. Sens dubte,
la bona divulgació que s’ha fet del Banyalbujazz pels mitjans de comunicació
de l’illa, s’ha vist recompensada amb l’èxit obtingut.

22

Dilluns

Dissabte passat l’Ajuntament va organitzar al pati de Ses Escoles una Festa
d’escuma i posterior revetlla infantil. Abans d’acabar va haver-hi “soparillo”
per els més petits (i per alguns no tan petits).
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Dimecres

Ahir al vespre i a Sa Clastra, Bany-Al-Bahar organitzà una xerrada sobre
camins públics, amb la participació del Catedràtic de Geografia i expert en
peritatges de camins, Sr. Xavier Campillo (*), vingut de Berga (Barcelona), i
de l’advocat que en nom de l’Ajuntament ha interposat el plet dels camins
d’es Rafal i Planícia, Sr. Josep Masot, de Palma. Tots dos demostraren que
són grans coneixedors de la problemàtica dels camins i del què s’ha de fer
per aconseguir solucions. La cloenda de l’acte fou realitzada per la Tinent de
Batlle i regidora de Medi Ambient, Sra. Aina Torres.
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Divendres

Despús-ahir va néixer a Palma el primer infant de n’Albert Isern Font (de
Can Let) i Catalina Ana Pizà Bauzà. Es diu Bartomeu, com els seus dos
padrins. Enhorabona a les dues famílies i, és clar, felicitació especial per als
nous papàs.

28

Diumenge

Aquesta setmana els operaris municipals ja han posat els paperins de Sa
Festa (enguany tots de color blanc) i també s’han començat a repartir els
programes. Ahir, en el Saló Parroquial, ja es va inaugurar una exposició de la
pintora de Ciutat, Maria Crespí Gayà.
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Dilluns

Divendres passat va morir, a Palma i a l’edat de 77 anys, en Bernat Sastre
Barceló (en Bernat Ferrer). El funeral serà avui horabaixa a l’església
parroquial de Sant Sebastià de Ciutat. Descansi en pau.

(*) El Sr. Campillo va explicar que “... reduir la propietat dels camins a un fet de naturalesa estrictament
jurídica és una simplificació que no s’adiu amb la realitat, car els camins públics no sols no són una realitat
exclusivament jurídica, sinó que abans de res són una realitat funcional de naturalesa geogràfica i
econòmica, i una realitat social de naturalesa històrica i cultural ... si la titularitat pública dels camins és el
resultat d’un procés històric, és clar que el reconeixement jurídic de la propietat no és l’origen, sinó la
conseqüència d’una realitat de fet, de manera que aquest reconeixement està subordinat a un seqüència
prèvia de fets que no són pròpiament de naturalesa jurídica...”
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