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Dissabte

Per manca d’espai, el mes passat ens va quedar una “notícia” per contar; és
la que podeu llegir al final d’aquest noticiari.
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Dilluns

Ja fa unes setmanes que el Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca ha reprès les obres de restauració del Camí des Correu que havia
iniciat a principis d’any en el comellar des Creuer, just a la partió entre Sa
Granja (Esporles) i Ses Mosqueres (Banyalbufar). Podem dir que la brigada
fa molt bona feina, restaurant, recuperant i descobrint, davall terra, vells
trams empedrats del vertader i autèntic Camí des Correu. Des d’aquí la
nostra enhorabona a totes les persones implicades en aquesta iniciativa.
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Dijous

El diari Última Hora d’ahir publicava unes dades, referides al 2010 i
procedents del Ministeri d’Economia i Hisenda, segons les quals el nostre
Ajuntament dedicà el 43% del seu pressupost a despeses de personal
(312.795,00 euros). La mitjana dels ajuntaments de Mallorca és del 33,9% i
el nostre ocupa el cinquè lloc dels qui més hi destinen.
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Dissabte

Parlant amb alguns comerciants de la vila ens han comentat i confirmat que
aquest estiu han tengut més clients que en anys anteriors, cosa que també
s’ha reflectit en uns millors ingressos. Ja va bé, tot ajuda a fer munt !!
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Dimarts

El BOIB d’ahir publica l’acord del Consell d’Administració de Ports de les Illes
Balears de data 21/09/2011, pel qual s’aprova definitivament el “Projecte de
reparació del dic de la installació del port de Banyalbufar”, amb un
pressupost base de 139.086,59 € i que consisteix en omplir amb formigó la
cavitat en el mur del dic, amb unes dimensions de 7,0x3,0x3,5 m. Bona

inversió, si senyor !!
13

Dijous

La premsa d’aquests dies diu que l’Ajuntament de Banyalbufar és un dels
cinc de Mallorca que encara no han complit amb l’obligació legal de
presentar la liquidació dels seu pressupost del 2010, cosa que s’havia de fer
abans del passat 30 de setembre. Avui, el Secretari de l’Ajuntament i en una
nota distribuïda per Internet per Banyalinfo diu “...aquesta informació és
incerta o incompleta, la corporació la va rendir el proppassat 6 d’octubre, i
s’hagués entregat abans si no haguéssim tingut uns problemes telemàtics
per la remissió...”

14

Divendres

Des de dimarts passat, a totes les cases que s’abasteixen de la xarxa
municipal, l’aigua surt marró (color de fang). No hi ha explicacions oficials,
però es comenta que el causant del problema sembla ser l’aigua que es treu
del pou de Ses Mosqueres i la poca que surt a la Font de la Vila. És d’esperar
que això no duri molts de dies perquè, com diuen les madones, “enlloc de
fer net, encara ho embrutam més”.
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Diumenge

Estam a mitjans d’octubre i continua el bon temps, bé !! excepte pels
cercadors d’esclata-sangs, que ja saben que enguany no podran començar
per Tots Sants.
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Divendres

Ahir al vespre, a la Sala, es va reunir la Comissió en defensa dels camins
públics d’es Rafal i Planícia. Realitzada la fase de constitució, la comissió va
decidir donar-se a conèixer, organitzant un acte públic de presentació a
Banyalbufar, unes visites als Ajuntaments dels pobles veïns i a les màximes
autoritats del Govern i del Consell. Molt bé, d’això es tracta, de començar a

caminar !!
24

Dilluns

Divendres passat, el canal 2 de la TVE i en el seu programa “El escarabajo
verde” dedicat a la divulgació del medi ambient, va emetre un reportatge de
30 minuts sobre la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de
la Humanitat. La Malvasia de Banyalbufar, representada per la Cooperativa i
per les bones explicacions den Toni Mora, va ocupar un lloc destacat dins el
programa. A tota Espanya ara ja coneixen i saben un poc més del que som i
fem per aquí.
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Divendres

Tal dia com avui, però de fa 25 anys, el Diario de Mallorca i en relació a Sa
Torreta informava que “...el Ayuntamiento, totalmente decidido a paralizar el
proceso de degradación de la “talaia”, reclamará la intervención de las
administraciones autonómica y central para conseguir hacerse con la
titularidad de la torre..” La notícia continuava informant del mal estat de Sa
Torreta i que no s’havia pogut contactar amb els propietaris.

31

Dilluns

Despús-ahir a l’horabaixa, en un acte públic realitzat a sa Plaça, es va
presentar la Comissió en defensa dels camins públics d’es Rafal i Planícia.
Acompanyat de tots els membres de la comissió el Sr. Batlle va explicar el
per què de la seva creació i finalment tots els presents degustaren d’una
xocolata amb ensaïmades.

Ressenya de Ses Festes de 1911, publicada a: Pu-Put, semanario independiente, bilingüe, satírico

y humorístico, 23 setembre 1911, any V, num. 199, pag. 3
De Banyabufá mos conten ses noves de sa festa des poble celebrades es dias 8 y 9 y casi
poodriem di 10.
Es primé dia hey hagué toros a sa plasa de ses tomatigueres per una cuadrilla molt coneguda a
caseua, ja que no pogueren fer truch en sos toreros espotlerins degut a que adamés de demaná 7.000
pesetas, demostraren tenir massa po a ses bañes.
No donám conta de sa lidia des bovet perque lo que sutcehi no te nom, cuant es publich sen temé
es toret ja estava per dins ses tomatigueres y havia sortit de sa plasa de toros de papé (y deim de papé
perque la feren de llistons). Davés dotse peons de brega li descarregaren molta lleña y el punxaren en
termes de quedá blau. Sa Sociedad Protectora d’ets animals haguera protestat des fet si el riba a veura.
No seguim sa reseña ¡oh tempora! ¡oh mores! en gracia a essé Bañabufá sa terra des conte.
Adamés de música a balquena hey hagué ball y ara ve lo bo. Se tocaren es boleros y com
s’element jove serca ballá valsos y polkas, demaná a sa musica que tocás un parey de ballets y no he
ballaven, cuant es vicarí sortí y en grans espants maná se suspengués es ball perque no estava be ballá
aferrats. Y es batle des poble, recordant lo qu’en Canalejas va di en certa ocasió, dá qu’es capellans
comandaven a l’iglesia, done ordre de que continuasen es ball entre ets aplausos des poble.
(Noticia extreta de: Banyalbufar a les publicacions periòdiques, de J. Albertí i R. Rosselló, 2005)
Informació meteorològica del mes
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Temperatura (ºC)
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Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

58,8

59,0
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