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1

Dissabte

Dins el programa de Ses Festes ahir vespre ja s’inaugurà, al saló parroquial,
una exposició de dos joves pintors ben arrelats a Banyalbufar: Ignasi
Gelabert i Nando Ros. Els artistes li han posat el títol de “contrasts” perquè,
efectivament, els estils d’un i altre són molt diferents. L’exposició estarà
oberta els horabaixes fins el proper dia 9.

2

Diumenge

Ahir, abans del sempre esperat acte de posada de bandera i barrumbada de
caramels, que tradicionalment dóna inici a Ses Festes, estava previst el
concurs de raors, el qual es va haver d’ajornar pel mal temps que hi havia a
la mar. La possibilitat de pluja també va fer que el pregó i l’actuació de
Guitarres i Pues tingués lloc a l’església. Josep A. Tur Marí (Palma, 1957),
catedràtic de Fisiologia de la UIB, banyalbufarí com el que més i resident a
Can Vich (carrer Major), va ser el 18è pregoner de Ses Festes.

5

Dimecres

Molt divertida i animada va resultar la Festa de l’Escuma que dilluns
horabaixa va tenir lloc a la pista esportiva de Ses Escoles, els infants s’ho
passaren d’allò més bé. Més tranquil va ser, no cal dir-ho, el sopar per a la
Gent Gran d’ahir vespre a Sa Plaça.

7

Divendres

Ahir va ser el dia del sopar de carrers i el de la berbena “oficial” d’enguany,
que tot i ser dia feiner va durar fins a la matinada. El matí s’havia fet la
gimcana infantil. Com veieu estam detallant el programa de festes 2012, i
això perquè pugueu comparar-lo amb el de fa 100 anys, del qual fem
referència al final del noticiari.

9

Diumenge

La “Nit de Varietes” del passat divendres va ser un poc més lluïda que els
darrers anys i va tornar a destacar l’actuació de la família Sastre Picornell,
(de Can Ferrà) que amb 8 dels seus membres damunt l’escenari ens
tornaren a sorprendre. El solemne Ofici d’ahir fou presidit i predicat pel
rector de Bunyola, Mn. Llorenç Lladó Calafat. Una parella (pare i filla) ballà
l’Oferta i el Cor Parroquial, dirigit per Cristina Forteza Font, tornà a fer-ho
molt bé.

11

Dilluns

Per acabar amb el detall de Ses Festes, destacarem dos actes de dissabte
horabaixa: Ses Corregudes que, gràcies a l’organització de la nova associació
Sa Tomàtiga i durant més de dues hores, Sa Carretera Nova pareixia un
formiguer de nins, nines, papàs i mamàs amunt i avall; enhorabona a Sa
Tomàtiga per la iniciativa i l’èxit obtingut. L’altre acte era, ni més ni menys,
que un concert d’en Tomeu Penya a l’aparcament de s’era des Fossar el qual
no va tenir l’assistència de públic que s’esperava (seria perquè l’entrada valia
10 euros?). Tot i això, en Tomeu no va decebre, oferint una bona mostra del
seu repertori durant quasi dues hores.

14

Divendres

Ja fa uns dies que a l’aparcament municipal del carrer Comte Sallent s’estan
fent obres per installar les màquines i càmeres que han de possibilitar que
puguin utilitzar-lo, en part i amb el corresponent pagament, els cotxes dels
que ens visiten o passen per la carretera nova i que ara no es poden aturar.
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17

Dilluns

Divendres passat, a darrera hora de l’horabaixa, molts de banyalbufarins/es
es varen veure sorpresos pel tancament de la carretera des d’es Cap des
Bosquet fins a Sa Granja. El motiu: unes carreres de cotxes (3er. ralli Vall
de Sant Pere). Sembla que la publicitat o divulgació del tancament no va ser
l’adequat i durant més de tres hores no es va deixar passar a ningú. Alguns
dels “afectats” decidiren presentar denúncies per aquest fet.

20

Dijous

El policia local ens ha informat que dilluns passat un senyor estranger, de 79
anys, va ser rescatat pels bombers després d’haver caigut un cinc metres en
el mirador o esplanada que hi ha devora Sa Cimentera de Son Valentí (p.k.
80,5 de la Ma-10). L’accidentat estava conscient i fou traslladat en
ambulància a un hospital de Ciutat.

25

Dimarts

De moment i des de principi de mes no tenim vicari. Mn. Eugeni Rodríguez
Adrover ha deixat Mallorca per anar a Madrid a estudiar la llicenciatura en
cataquètica. Com a bon vicari que ha estat de Banyalbufar, desitjam a

n’Eugeni molta sort i bonaventura en aquesta nova etapa.
Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

15,7

30,4

22,7

2 (07:50)

23 (23:10)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

39,6

pendent

RESENYA DEL PROGRAMA DE “SES FESTES” DE 1912
Empieza a iniciarse el movimiento que consecuentemente y adjunto lleva la fiesta cívico religiosa
que anualmente con todo brillo y lucidez celebra este pueblo en honor de la Natividad de la Virgen los días
7,8 y 9.
El programa es como sigue:
Dia 7. A las 18 llegada de la banda de música militar de Palma que será recibida en la entrada de la
población por la comisión de festejos, dirigiéndose a la Casa Consistorial tocando un alegre pasodoble.
A las 21. Concierto en la plaza mayor en los intermedios se dispararán vistosos castillos de fuegos
artificiales construidos exprofeso en uno de los cuales tendrá efecto el extraordinario concurso mixto de
cabalgatas y vestidos alegóricos. También habrá suelta de goblos de formas grotescas.
Dia 8. A las 6 diana por la mentada banda que recorrerá las calles de la población.
A las 10 misa mayor cantándose la gran obra maestro perosi “Tedeum Laudamus” revistiéndola de
mayor solemnidad el haberse encargado del panegírico nuestro elocuente presbítero don Juan Albertí. (1)
A la salida se dará un espléndido lunch en la casa propiedad de nuestro apreciado y digno alcalde
denominado Son Roig (2)
A las 16 y treinta, carreras de velocidad de niños y hombres.
A las 21 se dará principio al típico baile de nuestro país.
Dia 9 lo propio del anterior.
Las calles municipales quedarán cumplidamente adornadas.
La Almudaina. Diario de la Mañana. Avisos y noticias, 4 setiembre 1912

(1) Joan Albertí Bujosa, de Can Xesc-Ramon, que durant molts d’anys exercí el seu ministeri embarcat
en els vaixells de la “Compañía Transatlántica”.
(2) El Batlle: Joan Albertí Coll, de Cas Cosí. Segurament es tracta de Can Roig, casa situada el carrer
de l’Esperit Sant.
Informació localitzada a Banyalbufar a les publicacions periòdiques, de J. Albertí i R. Rosselló

2/2

