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Dimarts

Arriba el mes de setembre i, com cada dia primer, s’inauguren
oficialment les festes amb la barrumbada de caramels des de
l’Ajuntament, que congrega gran quantitat de nins i nines.
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Dimecres

Ahir horabaixa va tenir lloc el pregó de festes que, enguany, va
pronunciar Xavier Canyelles, il·lustrador i humorista, durant el qual va
fer un repàs als seus anys d’infantesa a Banyalbufar. En acabar,
concert de “Guiterres i Púes” a la Clastra de Sa Baronia.
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Dijous

Per ahir hi havia previstes activitats aquàtiques a la Plaça de la Vila
per als més petits però les previsions de mal temps varen aconsellar
anular-les. Finalment, avui han pogut tenir lloc de manera que els nins
i nines han tengut gran oferta d’activitats, entre aquestes i els jocs
populars organitzats per Sa Tomàtiga. El que sí es va poder dur a
terme va ser el sopar per a la gent gran.
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Divendres

Ahir vespre els diferents carrers del poble es varen engalanar i varen
treure taules i cadires per sopar amb els veïnats. El sopar va estar
amenitzat per la batucada Samba d’Aki. A continuació, i com cada any,
berbena a la Plaça de la Vila, que es va allargar, malgrat la pluja, fins
passades les sis de la matinada.
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Diumenge

Les varietés que s’havien programat per al passat divendres es varen
haver d’anular, una altra vegada per previsió de mal temps però,
finalment, es varen poder dur a terme ahir vespre. Disset actuacions i
la presentació de’n Ferran i n’Aniceta varen aconseguir que passassim
una vetllada ben agradable.
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Dimarts

Dia de Sa Festa. A l’ofici, ha predicat Mossèn Miquel Ambròs que
enguany, com ja vàrem dir en el noticiari del mes de juliol, ha celebrat
les seves noces d’or d’ordenació sacerdotal. A continuació, refresc a la
Plaça de la Vila, que la pluja intermitent ha intentat desbaratar.
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Dimecres

Les festes d’enguany han destacat per la participació/actuació de gran
quantitat de veïns del poble. Així, al concert de l’Orfeó Castellitx hi
participaren en Toni Penga i la seva filla; a la batucada que va
amenitzar el sopar de carrers en Toni de Can Pico i en Tome des Bar;
el grup Marino Marini, amb en Jaume Ferretjans, va participar en la
berbena; microteatre amb la participació, una altra vegada, de la filla
den Toni Penga; al concert en homenatge a Santa Teresa de Jesús na
Marta Ambrós, però, sens dubte, l’actuació que va despertar més
expectación va ser la representació de l’obra de teatre “El dimoni no fa
por a ningú”, de Xesc Forteza, sota la direcció de Sebastià Ambròs i
amb un repartiment totalment banyalbufarí: en Toni de Can Rua, en
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Pep Tur i n’Emma, na Llucia Tomàs, na Margalida Barceló, na Paula
González, en Pere Bosch, en Toni Vives i en Mateu Bestard. A la part
tècnica, en Ramon Mondéjar i na Bàrbara Bujosa. Amb tanta
participació, pot ser ens haguem oblidat de nomenar algú; mil
perdons. Enhorabona a tots!!!
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Dimarts

Ahir dematí hi va haver ple de la Corporació Municipal. El plenari
s’inicià amb una queixa formulada pel grup de l’Assemblea pel fet de
rebre la convocatòria en menys de dos dies hàbils. A continuació
s’aprovaren dues mocions que havia presentat cada grup municipal,
un préstec a curt termini de 130.000 euros i les festes locals per a
l’any que ve (25 de juliol i 8 de setembre). L’Assemblea va demanar
perquè no s’havia presentat l’ordenança de retirada de vehicles que
havia acordat l’anterior ple i l’equip de govern contestà que per manca
de temps degut als dies de vacacions i festes d’aquesta temporada.
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Dilluns

A l’ofici d’ahir es va acomiadar oficialment el que, durant els darrers
13 anys, ha estat el Rector de la Unitat de Pastoral d’Esporles,
Banyalbufar, Estellencs i S’Esglaieta, Mossèn Antoni Mercant i Morey.
En Toni passarà a desenvolupar la seva tasca a les parròquies de
Calvià, Es Capdellà, Galilea i Galatzó. Encara que durant aquest mes hi
ha hagut molts de rumors, la Unitat de Pastoral de la qual forma part
Banyalbufar encara no té un Rector oficialment nomenat.
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Divendres

Ahir, a l’edat de 76 anys, va morir Joan Bosch Tomás, de Can Rua. El
funeral tendrà lloc avui a l’església de Palmanova. El nostre condol a
tots els seus familiars.
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Diumenge

El passat dijous 24 Mn. Antoni Vera, vicari episcopal, va reunir, a
Esporles, els Consells Parroquials d’Esporles, Banyalbufar i Estellencs i
els va comunicar que Mossèn Miquel Lliteres, franciscà de la Tercera
Ordre Regular, serà el Rector de la Unitat de Pastoral de la zona. Està
previst que faci l’entrada oficial a Esporles, el proper dissabte 10
d’octubre.

TAST DE TOPONÍMIA
Queda pendent

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

16.4º

29.9º

22.7º

Est. AEMET / Sa Coma

25 (07.40)

1 (02.10)

54.2 l.
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