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Divendres

Ahir finalitzaren les enquestes que, a la Casa de la Vila i per tal de conèixer la
demanda real d’habitatge al nostre municipi, ha duit a terme durant uns dies
l’Institut Balear de l’Habitatge. Una dada significativa: mentre a Esporles
foren 24 les persones que voluntariament es presentaren a realitzar les
enquestes, a Banyalbufar ho feren 31.

4

Dilluns

Dissabte passat va tenir lloc la cinquena actuació dels Concerts a Banyalbufar
d’enguany, a càrrec del grup De Guitarres. El jove conjunt de cambra del
Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma va mostrar, davant un
nombrós públic que omplia tots els bancs de l’església, una dimensió musical
poc desenvolupada de la guitarra, ja que el públic està acostumat a escoltarla com a instrument solista.
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Dimarts

Aquesta darrera setmana ha fet un temps i una temperatura esplèndida. Per
això cada dia s’han pogut veure barques a la mar, unes aturades i altres fent
voltes, cap aquí i cap allà. Hem fet una petita «enquesta» entre alguns
pescadors, els resultats majoritaris han estat: raors, pocs; verderols, petits;
llampugues, n´hi ha. Com diuen en foraster: A buen entendedor, pocas

palabras bastan.
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Divendres

Ahir, de bon matí, just devora la carretera i al llarg de tota l’esplanada de Sa
Torreta, els «propietaris» hi varen fer posar dotze tubs amb la intenció, sens
dubte, de procedir al seu tancamanent. Però, tan aviat com els posaren tan
aviat se n’anaren. Efectivament, avui matí els tubs ja no hi eren. De part
d’horabaixa, la Guàrdia Civil anava demanat si algú en sabia res. Serà veritat
que, com diuen les llegendes, per Sa Torreta s’hi passetjen ànimes
misterioses? En aquest cas haurem de dir que “bendites” aquestes ànimes,
que han sabut aturar l’agosarament d’una gent que mai s’ha preocupat de Sa
Torreta. La primera i única cosa que es decideixen a fer, en cent anys, es
tancar l’accés a Sa Torreta. Quina barra!!
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Diumenge

Dijous passat, el diari “El Mundo” informava que tant Banyalbufar com
Estellencs, tenen previst realitzar obres que permetin acabar amb la falta
d’aparcaments per als cotxes i les conseqüents dificultats de trànsit.
Certament, aquest és un problema que ja fa temps que existeix i que
convendria resoldre el més aviat possible, per tal de millorar la convivència i
la seguretat de les persones.
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Dilluns

Avui, el mateix diari d’abans i sota el titular: “Banyalbufar construirá un
parque infantil para completar la escoleta de verano”, publica un extensa
informació sobre aquesta notícia. També diu que l’Ajuntament, dins el Pla
d’Obres i Serveis del 2005, ha demanat una subvenció de 720.000 euros per a
invertir-los en “la modernització” del Port des Canonge. Ja ho sabeu, anau a
visitar el Port des Canonge, que aviat ja no serà com ha estat fins ara
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14

Dijous

Despús-ahir, i novament en el diari “El Mundo”, surtia una notícia de
Banyalbufar. Aquesta vegada feia referència als molins de la Cala i, més
concretement, a la petició del grup municipal Independents per Banyalbufar
perquè els molins siguin declarats Bé d’Interés Cultural (BIC). Una sol·licitud
molt encertada i que, ens consta, ja havia estat exposada a l’Ajuntament els
anys 1997 i 1999.
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Diumenge

A la fi!!. Aquests dies han posat bé, es a dir, amb el topònim que pertoca, el
rètol de Sa Torreta. Si senyor, es diu la Torre del Verger i no de Ses Ànimes.
Meam si a partir d’ara queda més clar a tothom.
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Dimarts

El BOIB de dissabte passat va publicar el calendari laboral, general i local, en
l’ambit de les Illes Balears per a l’any 2005. A més de les dotze festes
establertes per a la nostra Comunitat Autònoma, a Banyalbufar també ho
seran el 28 de març, segona festa de Pasqua, i el 8 de setembre, dia de Sa
Patrona.
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Divendres

Per a demà està previst el sisè i darrer concert d’enguany, a càrrec de
l’organista Bartomeu Mut, natural de Sencelles. Aquest concert i gràcies a la
col·laboració de la Fundació ACA de Búger, també forma part del XI
Simpòsium i Jornades Internacionals de l’Orgue Històric de les Balears, cicle
en el que participen 19 pobles més de Mallorca.
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Dilluns

Ahir, sota l’organització de Bany-Al-Bahar i amb el suport de l’Ajuntament
d’Inca, una vintena de randeres i brodadores es desplaçaren fins aquesta
localitat per a participar, per tercer any consecutiu, en el primer diumenge de
fira. Dins el meravellós Claustre de Sant Domingo, les “animades” randeres i
brodadores banyalbufarines oferiren, tot el matí, una mostra de la seva bona
feina i el seu bon humor.
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Divendres

Per a demà, a les 20:00 hores a la Plaça de la Vila, està anunciada la
tradicional i esperada bunyolada a la qual enguany ens conviden,
conjuntament, l’ Associació Socio-Cultural de Gent Gran de Banyalbufar i
l’Associació Amics de Banyalbufar. Que surtin bons!!

2/2

