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2

Dimarts

Des de divendres passat tenim una banyalbufarina més, és diu Francina
Kelsang Thomàs Saka. És el primer infant de’n Jaume Thomàs Bibiloni (el fill
petit d’en Paco Zè –e.p.d.-) i la seva esposa nepalí, Khando. Enhorabona a
tots ells i a la seva nova padrina Francisca Bibiloni Company.

3

Dimecres

Finalment el titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, Sr. José María
Abad Liceras, ha dictat l’auto núm. 303/2010 mitjançant el qual confirma la
paralització de l’ordre de retirada de les barreres d’Es Rafal que havia
ordenat el Batlle. No volies brou, idò tassa i mitja !!

5

Divendres

Despús-ahir, els tres diputats d’UM al Parlament de les Illes Balears,
presentaren una nova esmena per modificar el famós, i de moment inútil,
article 5è de la Llei 10/2010. Aquí no podem explicar tot aquest embull legal-

jurídic-administratiu de les barreres, tan de bo algun “entès” ho faci algun
dia, perquè és un assumpte que comença a “fer pudor”.
8

Dilluns

La passada matinada del dissabte al diumenge va haver-hi “moguda” pels
voltants de Sa Plaça. Un grup de joves va organitzar una festa en el local
Xacalà de Sa Clastra de Sa Baronia i alguns assistents la traslladaren al
carrer fent renou i el ja típic “botellón”. Els veïnats, és clar, no estaven gens
contents.

9

Dimarts

Ahir i a l’edat de 80 anys, va morir a Palma en Miquel Thomàs Álvarez, casat
amb Margalida Miquel Aulet. En Miquel Álvarez va ser regidor del nostre
Ajuntament entre els anys 1979-1983 i 1987-1995. Les exèquies seran avui
horabaixa al cementiri municipal i el funeral a l’església parroquial de Sant
Miquel de Palma. Descansi en pau.

10

Dimecres

L’Escola Superior d’Hoteleria i Turisme de Sant Ignasi (Barcelona), va ser
l’encarregada d’elaborar el menú que va degustar, el passat diumenge a
l’Arquebisbat de Barcelona, el Papa Benet XVI. Entre els vins que van beure
els comensals i havia el Juxta Mare, la malvasia dolça del Celler de Son
Vives. Un “puntazo” per el Celler i per a la malvasia de Banyalbufar.

13

Dissabte

El setmanari Mallorza Zeitung, que s’edita integrament en alemany, ha
publicat en el seu darrer número un extens reportatge sobre la compra i
l’actual situació conflictiva d’Es Rafal. La reportera (Silke Droll) sota el títol de
“les barreres del paradís” escriu : “... l'empresa Partero S.L. vol convertir la

finca en un paradís per llogar a super-rics, on podrien passar unes vacances
aïllats i gaudir de productes ecològics. Aquestes vacances de somni, amb un
toc de nostàlgia, per a la High Society, hauria de fer rentable una empresa
que ara és deficitària, “però qui voldrà pagar 20.000 € setmanals en
llogar una casa si tot el temps hi passa gent?” diu Stephen Benson.
“excursionistes davant les cases seria la fi d'aquestes ecovacances. Els super-rics no volen que els molestin i es preocupen
per la seva seguretat ...” . com va dir un dia un altre alemany ... no fa
falta dir res més!! Queda clar, no ? (*)
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15

Dilluns

Mercedes Vacas Guerrero, actual directora d’infermeria de Son Dureta i
banyalbufarina des de fa quasi 25 anys, és, com informa la premsa d’aquests
dies, una de les màximes responsables de l’organització i coordinació del
operatiu de trasllat de Son Dureta al nou hospital de Son Espases.

19

Dijous

La premsa d’avui informa que la Consellera Insular de Medi Ambient,
Magdalena Tugores, ahir es desplaçà a Banyalbufar i lliurà al Batlle un
informe que acredita que el camí antic de Planícia i el camí d’Es Rafal són de
titularitat pública. Sense comentaris...

20

Dissabte

Des de dilluns passat tenim nou secretari-interventor en el nostre
Ajuntament. És tracta de Miquel Francesc Gelabert Morro (Inca, 1975). Des
d’aquí el saludam i li donam la benvinguda.

21

Diumenge

L’Ajuntament ha informat que la setmana passada va quedar operativa una
nova Zona Wi-Fi. Els internautes que s’acostin per la Biblioteca o Ses Escoles
ja poden fer-ne ús.

24

Dimecres

Els matins de la setmana passada i d’aquesta s’està realitzant a Ses Escoles
un taller-curset de cuina per a persones en situació d’atur. N’hi assisteixen
una dotzena.

25

Dijous

Ja fa cinc o sis setmanes que IB3-TV emet, la nit dels dijous, un programa
d’humor titulat Can Bum, on es satiritza la realitat política i l’actualitat més
rellevant de les nostres Illes. En Xavier Canyelles és un dels “artistes”
principals, parodiant personatges com: Jaume Matas, Mariano Rajoy, Carlos
Delgado, etc. En Xavi fa un bon paper !!

26

Divendres

Despús-ahir va morir a Palma i a l’edat de 83 anys, en Pep Albertí Picornell,
el segon dels vuit germans de Can Penga. El funeral serà avui a l’església
parroquial de San Alonso Rodríguez de Palma. Al cel sia.

28

Diumenge

Fa uns dies que a Planícia han començat unes obres per condicionar unes
casetes on poder d’installar-hi un centre permanent de cria i estudi del
ferreret (Alytes muletensis), aquest animaló tan especial i endèmic de
Mallorca. Les obres estan dirigides pel Centre de Recuperació de Fauna de
les Illes Balears, amb un pressupost d’uns 40.000 euros. Tan de bo aquesta

sigui la primera passa per començar a donar contingut i “fer útil” la finca
pública i les seves cases.
30

Dimarts

Demà aquest noticiari complirà set anys d’existència. Rient, rient hem arribat
als 84 números, amb un total de 1.242 “noticietes”. Au idò... molts d’anys i
anam a continuar !!
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

10,0

21,5

15,2

29

14

Dia

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

25,3

34,0

(*) Per comprovar aquesta traducció amb el text original, a www.banyalbahar.com podreu trobar un enllaç
que vos durà al reportatge i a una carta posterior de Stephen Benson en l’edició d’internet del Mallorza
Zeitung.
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