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1 Dimecres Avui, a Banyalbufar, és un dia important. Organitzades per l’Ajuntament, 
comencen Ses Festes. El primer acte serà a les 12:00 del migdia; ben segur 
que en aquesta hora tots el nins i nines del poble ompliran la plaça esperant 
la tradicional pluja de caramels. Després, a les 19:00 hores, hi haurà un 
concert de la Lira Esporlerina i el pregó de festes a càrrec del conegut 
periodista, resident a Banyalbufar des de fa 14 anys, Xisco Busquets. Més 
tard, a les 22:00 hores, en Xavi Canyelles, ens parlarà de “Els ocells de les 
Balears”. 

3 Divendres Ahir, a les 12:00 hores i amb un bon sol, uns pallassos actuaren a Sa Plaça. 
L’horabaixa estava prevista la final del torneig de futbolet, però sembla que 
els equips varen decidir no celebrar-la. A les 21:00 hores va tenir lloc un 
concurs de menjar flams i el vespre va acabar amb la projecció de la 
pel.lícula La lliga dels homes extraordinaris. Avui, el programa és el següent: 
al matí Gimcana, l’horabaixa festa de l’aigua i per acabar gran nit de revetla. 
Per a demà: Bicicletada, inauguració de l’exposició de pintures de na Catalina 
Mir (de Can Massot), concurs de coques dolces i salades i la sempre esperada 
Gran nit de varietés. 

5 Diumenge Estam a la meitat de Ses Festes, han passat quatre dies i no tot va així com 
hauria d’anar: pocs participants als concursos de flams i coques, fluixeta nit 
de varietés, bicicletada poc organitzada,...serà per la calorada que ha fet 
aquests dos darrers dies o serà per altres coses?. 

6 Dilluns Ahir va ser un dia de festa totalment cultural. A les 19:30 hores, a l’església, 
magnífic concert d’arpa a càrrec de l’arpista de 13 anys, i estiuejant a 
Banyalbufar, Natalia Casanellas Blanquer. Tot seguit, a Sa Plaça, presentació 
del llibre Crims, infàmies i immoralitats a Esporles i Banyalbufar (S. XVII-XIX), 
del que és autor en Tomàs Vibot i per acabar la vetlada, recital de música 
popular mallorquina del grup taujà Quart Creixent. A cada un d’aquests actes 
hi va haver molta gent participant i gaudint de la festa.  

7 Dimarts Amb una bona ventada de xaloc, el sopar de carrers i posterior revetla a Sa 
Plaça, foren els actes centrals del programa de festes d’ahir. El matí havia 
tengut lloc el concurs d’estels. Per avui hi ha anunciat un concurs de dibuix 
infantil i l’horabaixa tindrà lloc la missa i el sopar de la gent gran.  

9 Dijous Ahir finalitzà el programa de festes d’enguany. La Diana Florejada, a càrrec de 
la Lira Esporlerina, i el solemne ofici del dia de Sa Festa, obriren els actes 
matinals que acabaren amb l’habitual refresc a Sa Plaça. L’horabaixa, a la 
carretera Nova i amb molta assistència de gent gran i petita, hi va haver les 
corregudes (un poc improvisades) i uns intents, (poc organitzats) d’estirar 
corda. Una llàstima. El dia va acabar amb la representació de la comèdia 
Inseguretat Social, (del Grup Picadís) i un castell de focs amb traca final. 
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11 Dissabte Aprofiterem per fer una especial referència a l’acte que, per a molta gent, és 
el més important de Ses Festes:  L’Ofici Solemne del dia de Sa Patrona, que 
enguany fou presidit per Mossèn Guillem Feliu i Ramis, (rector de Santa 
Margalida) acompanyat dels tres capellans fills del poble, el rector, el vicari i 
Mn. Antoni Mesquida. Mn. Guillem Feliu va fer un bon sermó, i el cor 
parroquial, dirigit per na Cristina Forteza, cantà (molt bé) la Missa “Te Deum 
Laudamus” de Perosi. No hi va faltar el ball de l’oferta, amb la música del 
grup de Guitarres i Pues. Com és costum, en aquest dia tan assenyalat, a 
l’ofici i en el posterior refresc a Sa Plaça, hi assistiren molts de banyalbufarins 
i banyalbufarines que, per un motiu a l’altre, ja no resideixen a Banyalbufar.  

14 Dimarts Amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca, disssabte i diumenge 
passat el Consell de Mallorca va enviar uns autocars a Banyalbufar. Dissabte, 
els joves varen poder anar (i tornar) a Santa Ponsa a veure un concert dels 
«40 principales» i diumenge, membres de l’Associació de Persones Majors, es 
desplaçaren a Palma per assistir als actes programats a la Catedral. 

18 Dissabte Avui, a les 21:00 hores, a l’església parroquial tindrà lloc el quart concert 
d’aquest estiu. La pianista banyalbufarina Marta Ambròs, acompanyada den 
Francesc Aguiló, (contrabaix) guanyadors del premi Art Jove 2002 en la 
modalitat de música de cambra, interpretaran obres de J. Bramhs i C. 
Debussy, entre d’altres.  

22 Dimecres En aquests darrers 15 dies ha tengut lloc la verema de la Malvasia. Segons 
ens han explicat alguns productors, les condicions climàtiques d’enguany han 
estat bones, per això i a més d’haver augmentat la producció, s’espera que el 
vi tengui una qualitat més que acceptable. Entre tots els particulars i grups 
que actualment cultiven vinya de Malvasia a Banyalbufar, s’han recollit, 
aproximadament, uns 6.000 kg. de raïm. 

24 Divendres El diari “El Mundo” d’ahir publica una notícia segons la qual l’Ajuntament de 
Banyalbufar demanarà, al Consell de Mallorca i dins el Pla d’Obres i Serveis de 
2005, 180.000 € per tal de millorar la recepció dels canals de televisió. També 
diu que s’està negociant amb el Govern poder dur a terme aquesta millora al 
Port des Canonge. 

27 Dilluns Despús-ahir al vespre, a la Plaça de la Vila i organitzat per Bany-Al-Bahar, va 
tenir lloc una ballada popular amb el grup Al-Mayurqa, de Palma.  

30 Dijous Avui, a les 20:30 hores i en sessió ordinària, hi haurà Ple de la Corporació 
Municipal. De l’ordre del dia cal destacar: l’aprovació de les ordenances de 
policia i bon govern i de preu públic per la celebració de matrimoni civil, així 
com l’aprovació d’un conveni amb la comunitat de regants de la Font de la 
Vila.  
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