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Diumenge

Des de despús-ahir tenim un banyalbufarí més, és diu Guillem Adrià i és el
primer infant de Jaume Albertí i Albertí i Magdalena Rosselló i Jordà. Després
de molts d’anys, a Cas Majoral hi torna haver un Guillem. Enhorabona a tota
la família, especialment als papàs i als nous padrins.
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Dilluns

Uns vénen i altres se’n van. També va ser divendres passat quan va morir
Jaume Albertí Picornell (Bar Bellavista) casat amb Margalida Cabot Alorda
(de Can Rei) i quan acabava de complir els 88 anys. A més de bona persona,
en Jaume va destacar per ser un dels nostres millors margers, havent
practicat i apres l’ofici des de ben petit. El funeral tendrà lloc avui a l’església
parroquial. Descansi en pau.
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Dimecres

Estam en plena setmana de Ses Festes que, no cal dir, començaren
oficialment a les 12 del migdia de dia 1 (encara que el vespre anterior ja va
haver-hi jocs de cartes a Sa Plaça). Pel fet de ser diumenge, hi havia “més
gent que mai” i des del balcó de l’Ajuntament també es varen tirar molts de
caramels i altre material. A les 19:30, i a Sa Clastra de Sa Baronia, en Tomàs
Vibot (filòleg i escriptor) va començar el pregó d’enguany que resultà
emotiu, recordant les seves vivències amb molts de personatges
banyalbufarins, i reivindicatiu envers la nostra toponímia. L’actuació del Grup
de Guitarres i Pues va concloure l’acte.
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Dijous

Per avui vespre està programat el sopar de carrers i la revetlla o única
berbena d’enguany, amb quatre grups musicals. Dilluns va haver-hi
demostració del Club Rítmica Esporles, cinema a la fresca i inauguració d’una
exposició d’escultures d’arrel d’ullastre de Rafel Cifre. Dimarts va ser el dia
d’unes atraccions aquàtiques pels més infants i la missa i sopar per la gent
gran. Ahir al matí, taller de manualitats per a nins i nines, l’horabaixa
bicicletada i el joc den Raimon, i el vespre nit de màgia per a tots els públics.
Sembla que l’organització de Ses Festes, l’Ajuntament, ha pensat en tothom.

7

Dissabte

Fins avui horabaixa, que s’ha ennigulat un poc i han fet quatre gotes, el
temps ha permès complir el programa de festes. Avui matí ha tengut lloc el
concurs de raors, amb una dotzena de barques participants; les dues
primeres parelles guanyadores han estat des Comellar, amb 86 i 82 raors
respectivament. Pel vespre està prevista una xerrada explicativa sobre els
orígens i propietats de la xocolata, a càrrec de Pep Tur. Ahir a la nit va
haver-hi les varietes que enguany resultaren més animades i participatives
que en els darrers anys.
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Dimarts

Despús-ahir, Festivitat de Sa Patrona, els actes foren els habituals d’aquest
dia: Diana Florejada a càrrec de la Lira Esporlerina, solemne Ofici presidit pel
cardenal i fill adoptiu de Banyalbufar, Mons. Lluís Martínez Sistach, i
l’horabaixa ses corregudes a la carretera nova. Una setmana de festes i
alegria per a molta gent, però no per a tothom; alguns veïnats de la Plaça de
la Vila s’han queixat de no poder dormir, pel renou que quasi cada dia ha
durat fins ben de matinada.
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13

Divendres

A poc a poc la Vila torna a la normalitat; ja han llevat els paperins, les dues
banderes del campanar, les pasteres i els bancs de la plaça tornen estar en
el seu lloc, etc. etc. El que sembla que no serà normal enguany és l’inici del
curs escolar (oficialment avui), perquè dilluns comença una vaga indefinida
dels docents de les Illes Balears convocada contra la política educativa i
lingüística del Govern Balear, especialment per l’aplicació del Decret Integral
de Llengües, popularment conegut com el TIL.
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Dilluns

Si el passat dia 1 es va aixecar la veda dels raors, ahir ho va ser pels
verderols, espets, etc.; per això, a les barques ja hi ha nous ormejos i els
pescadors comencen a vigilar els capsers que pugui haver-hi dins la mar.
Sembla que els primers dies de pesca dels raors varen ser bons, però que
després les pescades han anat minvant.
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Diumenge

Despús-ahir al vespre, el Grup de Guitarres i Pues va oferir un concert a
l’església parroquial de Son Ferriol. Com es veu, l’entusiasme del mestre i
director Sebastià Oliver Pujol, de 87 anys i que ja en fa set que ve per
Banyalbufar, així com els molts d’assajos i la dedicació de totes i tots els
components del grup ja “traspassa fronteres”. Enhorabona!!
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Dijous

Dilluns passat, a les 10 del matí, va haver-hi sessió plenària ordinària de la
Corporació Municipal i, a més d’oficialitzar-se el canvi de nom del grup polític
Convergència per les Illes pel de Proposta per les Illes Baleras (PI), cal
destacar l’aprovació, amb el vot favorable de tots els regidors, d’una moció
en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les Illes
Balears. Els punts aprovats els transcrivim més avall.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

18,5

27,4

22,9

Est. AEMET / Sa Coma

24 (07:20)

7 (15:10)

24,2

Acords aprovats per unanimitat dels tres grups polítics de l’actual Consistori (PI – PP – ER)

Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes
les accions que de manera cívica es realitzin.
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament Integral de Llengües, ja
que afecta negativament a la pervivència de la llengua catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la
seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment
acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari,
empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.
Tercer.- Demanar al Govern de les Illes Balears la retirada dels avantprojectes de la Llei de Símbols i de la
Llei de Convivència, ja que atempten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar les nostres senyes
d'identitat pròpies.
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte a tota la
comunitat educativa i la resta d'agents socials.
Banyalbufar, a 23 de setembre de 2013
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