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Divendres

Ahir començaren Ses Festes. A les 12, barrumbada de caramels a Sa Plaça i
a les 8 de l’horabaixa pregó a Sa Clastra, enguany a càrrec de Bàrbara
Camps Bosch, de Can Rua, que va fer un breu i emotiu relat de les seves
vivències banyalbufarines. Avui matí hi hagut concurs de raors guanyat per
en Pedro Escudero (casat amb n’Antònia, la filla major d’es Coler) i el seu
gendre Toni (77 raors) i el vespre hi haurà el sopar de carrers.
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Dilluns

El programa de festes anuncia per avui bicicletada fins a Sa Font de Sa
Menta i torneig de truc i siset amb torrada lliure. Dissabte va haver-hi
berbena i ahir les “varietes”. Demà sopar de la gent gran, dimecres “gincama
infantil”, demostració gimnàstica del club d’Esporles i projecció d’un
documental, preparat per Ramon Mondejar Coll, titulat Fa 20 anys .....
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Dimarts

Sorpresa en plenes festes !! La premsa d’avui informa que ahir començaren
a Cala Agulla “... la primera fase...” d’unes tasques de regeneració d’arena
en aquella platja i es fa esment al retorn del projecte inicial d’extracció
d’arena del fons marí de Banyalbufar, torne-m’hi torne-m’hi!! Què no estava

mort i enterrat aquest assumpte?
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Divendres

En el solemne Ofici de Sa Festa d’ahir, presidit pel Cardenal Lluís Martínez
Sistach, també hi eren presents el Senyor Bisbe, els actuals preveres de la
parròquia i els tres capellans fills del poble: Alonso M. Albertí Albertí, Antoni
Picornell Picornell i Miquel Ambròs Albertí. El Cardenal, que celebrava els 50
anys de la seva ordenació, fou obsequiat amb una mitra brodada pel grup de
Francisca Tomàs Garreta. Amb ses corregudes de l’horabaixa i una traca a
les 9:00 hores a Sa Plaça, finalitzaren Ses Festes d’enguany.

10

Dissabte

Ahir, a primeres hores de l’horabaixa i mar endins, entre Na Ferranda i Es
Cós, un home va quedar enganxat amb el motor d’una llanxa. La situació va
provocar la intervenció d’un equip d’experts en rescats amb helicòpter i
barca de salvament inclosa. Des de terra es veia una bona “moguda”.
L’home va patir ferides greus a una cama.
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Diumenge

Dies passats, des de la vila i fins poc abans d’arribar a Sa Torreta, per un
costat, i fins just passat Ses Teules per un altre, s’ha pintat una retxa
continua al llarg de la carretera amb l’objectiu d’aturar les habituals malifetes
de les motos de gran cilindrada.
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Dimecres

Despús-ahir va haver-hi Ple Ordinari de la Corporació Municipal, del qual
destacarem l’aprovació definitiva del pressupost 2011 de l’Ajuntament, per
un import de 1.088.144,30 euros, i l’adjudicació a l’empresa Amer e Hijos
S.A. de les obres dels tres camins per un import de 457.877,28 euros (un
36% inferior a la quantitat de sortida a concurs).
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Dijous

Aquesta darrera setmana, dia sí dia no, ha sortit a premsa l’assumpte de
l’arena, amb declaracions i opinions diferents segons es fan des de terres
banyalbufarines o gabellines. El cert és que en el ple municipal de dilluns
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passat, els tres partits del nostre Consistori es posicionaren clarament i en
contundència contra l’extracció, mostrant-se disposats a prendre accions de
diferents tipus.
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Diumenge

El diari “El Mundo” de despús-ahir informava que “...la Conselleria de
Turismo descarta extraer arena de Banyalbufar para salvar Cala Agulla...” i a
continuació s’expliquen les raons tècniques i mediambientals d’aquesta
decisió. Sembla doncs que, si més no de moment, es tanca aquesta qüestió.
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Dilluns

Així com, a principis de mes i per la premsa, vàrem saber que el nostre era
un dels 12 ajuntaments mallorquins que no havien presentat encara els seus
comptes al Ministeri d’Economia i Hisenda –segons preveu la nova Llei
d’Economia Sostenible-, aquests dies s’ha publicat que és un dels tres únics
de tota l’illa que no té deutes amb l’empresa d’incineració de residus (Tirme).

Au idò ...una de freda i una de calenta !!
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Dimarts

Ahir i a l’edat de 82 anys, va morir a Palma na Jerònima Albertí Massot (de
Can Flor). Descansi en pau. Na Jero era la germana més petita, i l’única que
quedava viva, dels quatre fills de Joan Albertí Perpinyà, l’iniciador de la
nissaga dels Flor.
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Dijous

Divendres passat, a les 20:30 h. i a la Sala, va tenir lloc la primera reunió de
la Comissió en defensa dels camins públics d’es Rafal i Planícia, la qual
s’havia aprovat constituir en el darrer ple de l’Ajuntament. Aquesta comissió
està integrada pel Sr. Batlle, per un representant de cada un dels tres partits
polítics que hi ha a l’Ajuntament i per un de les associacions d’empresaris,
d’Amics de Banyalbufar, de Veïns del Port des Canonge i de Bany-Al-Bahar
(total 8 components). Seguirem amb atenció les feines d’aquest nou

“instrument” municipal.
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Divendres

Despús-ahir va morir a Palma, als 82 anys, Francisca Maria Albertí Albertí (na
Fany). Per la seva vinculació amb Esporles, on havia acompanyat al seu
germà capellà Alonso, durant més de 40 anys, avui li diran un funeral a
l’església de Sant Pere i dimarts que ve serà a Banyalbufar. Al cel sia.
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Dimecres

Demà i pels qui ho celebren, és la festivitat dels sants Arcàngels Miquel,
Gabriel i Rafel, un dia que, antigament i dins la pagesia era molt important
per quant suposava el començament d’una nova anyada. Aquest dia els
senyors i els amos de les possessions o grans finques, solien “passar
comptes” i/o establir-ne de nous. Tempus fugit !!
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Divendres

Acabam el mes, del qual detacarem el bon temps i les elevades
temperatures que, tan de dia com de nit, encara es mantenen per damunt
els 20o. És clar que “no tot pot ser bo”, perquè la conseqüència de tot això
és la manca d’aigua a les fonts, la de la Vila s’ha quedat amb un raig que es
dedica a l’abastiment de la xarxa municipal i ... just, just !!.
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

20,5

32,2

25,4
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Dia

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

16,6

20,0
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