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Dimarts

Dissabte passat va tenir lloc el darrer dels actes programats per la celebració
del Centenari Parroquial. L’organista i directora del Cor Parroquial, Cristina
Forteza Font, començà l’acte fent una detallada exposició de “Cent anys de
música a l’església parroquial”. Després interpretà unes peces amb l’orgue i
a continuació el Cor, situat en el presbiteri, ens oferí una mostra del seu
repertori. L’acte finalitzà amb un refresc a sa Plaça.
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Dijous

També dissabte passat, de part d’horabaixa, uns banyalbufarins/es posaren
una bandera verda de grans dimensions a Sa Torreta. Com és sabut, aquest
color està relacionat amb l’actual problemàtica de l’ensenyament o del TIL.
Però ahir al matí i en el seu lloc, hi va aparèixer la bandera espanyola. Al cap
d’unes hores ja no n’hi havia cap.
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Dissabte

Dues noticies relacionades amb l’aparcament municipal del carrer Comte de
Sallent: el BOIB del passat 21 de setembre publicà les tarifes que han de
pagar els usuaris. En el cas dels turismes: 721,20 € per tot un any, o 90,15
per un mes, 31,55 per una setmana, 1,80 per una hora i 0,03 per minut.
L’altre notícia és que ja està en total funcionament (després d’un temps en
fase de prova) l’aparell digital d’informació turística del poble que s’ha
installat a l’entrada de l’aparcament.

6

Diumenge

Encara que ja ha passat un mes, teníem pendents dues noticietes de Ses
Festes d’enguany. Una, nomenar les guanyadores de l’exitós I Concurs de
decoració floral de façanes i carrers Cati Ferragut (Sa Taverna), Maria
Antònia Isern (Can Let), Cati Mir (Can Massot) Francisca Bibiloni (Can Zè) i
les companyes Luna i Patricia. L’altra per esmentar que foren més de 300 les
persones que visitaren l’exposició d’art sacre i de fotografies del Centenari
Parroquial que va coordinar Bany-Al-Bahar. No cal dir que activitats com
aquestes són les que ajuden a fer poble.

7

Dilluns

Com a conseqüència de la vaga dels docents de les Illes Balears, fins avui no
s’ha completat l’assistència de nins i nines al transport escolar d’Estellencs i
Banyalbufar cap a Esporles, atès que la majoria de la trentena d’infants que
l’utilitzen no havien anat a l’escola durant els dies de vaga.

10

Dijous

A finals del mes de setembre i en alguns d’aquests primers dies d’octubre hi
ha hagut una nova activitat turístico-cultural. Uns grups d’una trentena de
turistes s’han allotjat a l’Hotel Mar i Vent amb la intenció de gaudir d’uns
concerts musicals, convenientment organitzats, alguns dels quals han tengut
lloc a la nostra església parroquial (un dia orgue, un dia guitarra, etc.).
Sembla que la iniciativa ja té assegurada la continuïtat per a l’any que.
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Divendres

Ahir a la nit, en el programa Uep com anam!! d’IB3 TV va sortir un
reportatge de la verema a Can Pico, el qual s’ha enregistrat uns dies abans.
Els cosins Joan Tomàs Font (de Sa Coma) i Joan Tomàs Tomàs (Joan
Moreno), foren els encarregats de fer les oportunes i necessàries
explicacions. Aprofitarem per dir que enguany i com per tot arreu, la verema
s’ha fet més tard del que és habitual. Es temps comanda!!
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14

Dilluns

A molta gent els ha cridat l’atenció que durant dos dies i dues nits (aquest
divendres-dissabte-diumenge) la sala de plens del nostre Ajuntament ha
tengut les persianes obertes i la llum encesa. A aquest noticiari li consta que
algun responsable polític de l’equip de govern va ser avisat de la situació,
però ... ni cas!! Sense comentaris.
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Dimecres

Divendres passat a la nit va tenir lloc la nova inauguració del bar-restaurant
Es Trast situat a sa carretera nova (fins fa poc una Pizzeria), aquesta vegada
sota l’empenta de Peny Ferrà Schwarz i la seva parella. Sembla un bon lloc i
una bona iniciativa per tenir un bar-restaurant “més casolà”.
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Dissabte

Despús-ahir va néixer un altre banyalbufarí, es diu Joan i és el segon infant
de Maria Carbonell Picornell (Restaurant Can Paco) i Xisco Colomar Sánchez.
Enhorabona, per segona vegada, als papàs, al seu germanet Xisco i a la
resta de familiars.
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Dimecres

La setmana passada va començar, en el local de l’associació de gent gran
situat a la plaça de la vila, un nou curs o taller de memòria per a majors de
60 anys. S’hi han apuntat una vintena de persones.
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Divendres

Fa uns anys que, per tot arreu, ha agafat molta força el lloguer de vivendes
per a turistes o “lloguer vacacional”, la qual cosa es divulga i realitza
majoritàriament per internet. Doncs bé, consultant les pàgines dedicades a
això, podem dir que a Banyalbufar s’ofereixen més d’una dotzena de
vivendes i que n’hi ha de tot tipus. Els preus també són molt variats, però de
“bones fonts” (i no per internet) hem sabut que els més cars de tot el
municipi són els xalets de Son Bunyola, a 25.000 euros per setmana!!. Això
sí, xalets, xalets !! ... amb piscina, pista de tennis, jacuzzis, etc. etc.
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Dilluns

Dijous passat va morir a Palma i a l’edat de noranta anys, n’Antònia Moranta
Mir, vídua d’Antoni Alorda Tomàs. El funeral tendrà lloc avui a l’església de
Sant Miquel de Ciutat. Descansi en pau.
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Dijous

A la “primera línea” del món educatiu i docent de les Illes Balears,
Banyalbufar hi està ben representat, mirau si no: presidents de les
associacions de directors de primària i secundària de Mallorca: Jordi
Escudero Tomàs i Antoni Morante Milla, respectivament. Representants
sindicals que participen activament en les negociacions i mobilitzacions
contra la política educativa i lingüística del Govern: Ramon Mondejar Coll,
Glòria Escudero Tomàs i Maria Antònia Font i Gelabert. Ben segur que
aquestes darreres setmanes els haureu vist a moltes fotos o imatges de
premsa. Un reconeixement per a tots ells i elles.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

14.4

30.3

21.8

Est. AEMET / Sa Coma

31 (07:30)

28 (15:40)

22.4
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