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1

Dimecres

Aquests dies, i d’acord amb el que va decidir el Consell Interparroquial el
passat mes de maig, l’orguener Pere Reynés fa la reparació de les manxes
de l’orgue de l’església, que l’hivern passat havien quedat inutilitzables
perquè les rates havien foradat i fet mal bé unes peces de pell.

2

Dijous

Ahir, a les 12:00 h. i amb la barrumbada de caramels a la Plaça de la Vila,
començaren Ses Festes. L’horabaixa va haver-hi concert del grup de
Guitarres i Pues i el pregó a càrrec de Mn. Pere Suñer i Bonet. Aquests actes
tengueren lloc a Sa Clastra de Sa Baronia perquè enguany el Rector no va
autoritzar que se celebressin a l’església.

3

Divendres

Despús-ahir i a l’edat de 90 anys, va morir a Palma en Mateu Tomàs Bujosa,
de Can Fura. Les exèquies i el funeral varen tenir lloc ahir a Banyalbufar. Al
cel sia.

4

Dissabte

Dijous passat i dins el programa de Ses Festes, va haver-hi el Sopar de
Carrers. Cal destacar que en Es Comellar celebraren el número 25, atès que
els seus veïns començaren a fer sopars anys abans de ser un acte més de
Ses Festes. Ahir els actes principals foren una berbena infantil, al matí a Ses
Escoles, i la Gran Nit de Varietes, on destacà l’actuació de Xavier Canyelles
(en Xavi) parodiant polítics i personatges famosos.

6

Dilluns

Divendres passat va morir a Palma na Margalida Palmer Riera, de 75 anys i
vídua de Sebastià Albertí Cabot (de S’hort Nou). Na Margalida, estellenquina
de naixement, deixa una bona empremta a Banyalbufar. Avui tendran lloc les
exèquies i també el funeral a la nostra església parroquial. Descansi en pau.

7

Dimarts

Breu resum del programa de Ses Festes: Dissabte passat, al matí concurs de
raors, Pere Bosch i el seu fill Gori (de Can Fura) foren els guanyadors amb
77 raors; al vespre o millor dit, de nit, (de les 00:00 fins a les 7:00 h.)
berbena a Sa Plaça i “sarau” pels carrers dels voltants. Diumenge horabaixa,
bicicletada fins a Sa Font de Sa Menta i més tard cinema a la fresca. Ahir va
ser magre, tan sols final del torneig de truc. Avui jocs per als infants, missa i
sopar per a la Gent Gran.

9

Dijous

Diumenge passat el Diari de Balears i la “Última Hora”, en el suplement
setmanal titulat Històries de la Serra, fan referència a l’estada de l’escriptor
nord-americà Robert Creeley a Banyalbufar, entre el 1952 i el 1956, estada
que quedà reflectida a la seva primera novella titulada l’Illa, publicada en
angles el 1962 i en català el 1998. El passat 8 d’agost i en un altre
suplement, s’havia publicat la història del naufragi del “Luigina Gi”, el 7 de
febrer de 1917, a Sa Punta de s’Àguila.

11

Dissabte

Ahir, un funcionari de la Direcció General de Patrimoni del Govern, notificà a
la propietat des Rafal l’inici del procediment administratiu de recuperació de
la possessió del camí d’accés a Planícia (el Camí Antic), pel fet de ser-ne
copropietari i no poder-hi passar. Ara Partero S.L. té 15 dies hàbils per
presentar allegacions
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14

Dimarts

La setmana passada, personal del servei de ports del Govern Balear
començà les obres de manteniment i substitució d’alguns parats en el nostre
port. Ja què parlam d’assumptes mariners aprofitarem per dir que enguany
els pescadors de raors estan contents, sembla que les pescades de 40 o 50
són habituals.

15

Dimecres

Per a demà esta previst un ple ordinari de la Corporació Municipal. El
principal punt de l’ordre del dia es l’aprovació provisional del Catàleg de
Patrimoni Històric del municipi, el qual restarà pendent del preceptiu informe
del Consell de Mallorca abans de poder ser considerat com a definitiu.

17

Divendres

Dimarts passat va néixer a Puerto del Rosario (Fuerteventura), n’Ubay,
primer infant de José Antonio Fuentes i Coloma Maria Lladó Bujosa (de Can
Gulla). Tot i la distància es mereixen una gran enhorabona.

20

Dilluns

Estam a punt de donar per acabat l’estiu i no hem parlat de la Tuta
Absoluta; i és que pel que sembla enguany i a base de productes ha
començat a controlar-se, que si bacilus que si trampes, etc. El cas és que no
ha causat els perjudicis dels dos anys anteriors.

21

Dimarts

La setmana passada es produí la defunció de dues persones que feia molt de
temps que ja no residien a Banyalbufar. Dijous va ser en Francesc Bosch
Tomàs (en Paco Rua), de 77 anys, i diumenge n’Aina Tomàs Bujosa de Can
Fura, de 92 anys. Els funerals seran avui, el primer a l’església de Palma
Nova i l’altre a la de Crist Rei de Palma. Descansin en pau.

23

Dijous

De “fonts ben informades” hem sabut que el Consell de Mallorca ja ha
redactat el pla d’usos dels camins de Planícia i Es Rafal, que ara i d’acord
amb el que estableix l’article 5 de la Llei 10/2010, restarà pendent
d’aprovació pel ple del Consell. Després serà el Govern qui haurà de redactar
un pla especial. Ho arribarem a aclarir?

25

Dissabte

Ahir al matí un “potent” cap de fibló es va passejar per dins la mar ben
davant la vila. Menys mal que es va desfer quan estava a punt d’arribar en
Es Cós. Na Maite Sbert el va fotografiar i la imatge va sortir a diferents
“telediarios”: TV-Mallorca, TV3, i a la TVE. Veritablemet era espectacular.

28

Dimarts

Aquests dos darrers diumenges hem tornat a sortir en el suplement Històries
de la Serra. Dia 19 el protagonista era el nostre recordat Mateito, Mateu Mir
Albertí (1891-1975), i el seu “amagatall”de Sa Pera de s’Ase, mentre que
despús ahir es parlava dels garballons i les seves utilitats.

30

Dijous

Començava a clarejar i, altra vegada, unes “illustres” visitants es passejaven
tranquillament per dins la vila: les someres d’es Rafal !!. No serà que elles, i

des del seu punt de vista, també fan excursions per reivindicar l’obertura de
les barreres?
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

17,7

30,9

24,2

27

5

Dia

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

48,8

51,0
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