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2 Divendres Despús-ahir, a Esporles i a l’edat de 86 anys, va morir n’Antònia Tomàs 
Bosch, de Cas Fuster, vídua de Joan Font Serra; el funeral serà el proper 
dilluns a l’església parroquial d’Esporles. Descansi en pau. 

5 Dilluns Per a demà i ni més ni manco que en el Teatre Principal de Palma, està 
anunciada l’actuació del show-man Jimmo Crocetti, personatge al que dóna 
vida el nostre polifacètic Jaume Ferretjans (junior). El programa ens parla 
d’un espectacle que ens portarà al temps i les cançons de Frank Sinatra, 
Dean Martín, etc. La presentació és molt original, el show segur que també. 

7 Dimecres Diumenge passat, en el seu domicili de Palma i de manera sobtada, va morir 
en Jordi Bosch Tomás (de Can Rua), a l’edat de 68 anys. El funeral serà avui 
a l’església parroquial de Sant Sebastià de Ciutat. Al cel sia. 

10 Dissabte Avui, l’associació d’esplai familiar Sa Tomàtiga havia d’anar d’excursió a la 
Boal de Ses Serveres (Estellencs), però ha hagut de suspendre l’activitat 
perquè el dia es presentava plujós.  

12 Dilluns Divendres passat, devers les 9,30 del matí, varen caure dins la mar unes 
roques que s’amollaren de la part central del Cos. El despreniment no va fer 
mal a ningú, però va fer un bon renou i unes bones ones, la llenca que ha 
caigut és veritablement gran.  

15 Dijous Els qui sembla que aquests dies s’ho passen d’allò més bé són els pescadors, 
caçadors i cercadors que tenim per Banyalbufar. Els calamars piquen, els 
filats comencen a agafar tords i les darreres pluges han fet sortir qualque 
esclata-sang. Ja sabem que aquests col�lectius mai conten la veritat sencera, 
però se’ls veu “contents” de les seves tresques.  

17 Dissabte Obres públiques en el municipi. Continuen a bon ritme les que començaren 
el mes passat en el Camí de Sa Pera de s’Ase, i aquesta setmana han acabat 
les del port. D’aquestes darreres cal destacar les “maniobres” que feia 
l’helicòpter el dia que va fer la feina de transportar el formigó des de la Volta 
des General fins a dipositar-lo en el port, espectacular !!  

20 Dimarts Dissabte passat va tenir lloc un acte que, els que hi participaren, han 
qualificat d’emotiu i entranyable. A Sa Canal i devers la una del migdia, es 
reuniren els “nins” que en el mes de gener de 1959 anaven a l’escola pública 
del poble, els quals s’havien fet la fotografia que reproduïm al final: 35 nins i 
el seu mestre, Joaquim Gual de Torrella i Truyols. L’alma mater de la 
trobada, en Jaume Pizà Rosselló, que ara resideix a Campos, va aconseguir 
contactar amb quasi tots ells i també amb alguns altres al�lots d’aquella 
època que no surten a la foto. Després de tornar-se “immortalitzar” posats 
en el mateix lloc, acabaren fent un dinar de companyonia. Casualment, 
aquest dia es complia el setè aniversari de la defunció de Don Xim, per això 
va haver-hi un record per a ell i per als altres tres companys que tampoc ja 
podien ser-hi. L’acte va ser notícia a IB3-TV i avui surt un bon reportatge en 
el Diaro de Mallorca. 
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22 Dijous Fa uns dies que l’Ajuntament ha procedit a posar una barrera a l’accés del 
camp de futbol i del punt verd de Ses Teules. Sembla que aquest punt verd 
no està legalitzat (??) per això, i després d’una denúncia que va fer el GOB 
aquest estiu davant la corresponent conselleria, s’ha hagut de fer aquesta 
actuació. La llàstima és que, de moment, la barrera també tanca la connexió 
entre el camí de Sa Terra Nova i un tram de l’antic camí cap a Son Bunyola 
(camí de Son Bauçà o de Ses Teules). És d’esperar que l’Ajuntament 
solucioni aviat aquest petit problema de tancament de camins públics . 

24 Dissabte Sembla que, per primera vegada a Banyalbufar, fa uns dies s’ha hagut de 
tallar una palmera com a conseqüència d’estar afectada pel temut insecte 
“morrut roig” (rhynchophorus ferrugineus). Segons els experts, aquest 
insecte és la plaga més preocupant i perillosa que, des de fa uns anys, tenen 
les palmeres de tota Espanya i que, si no anam equivocats, fins ara no 
s’havia detectat en el nostre poble.  

26 Dilluns L’associació d’esplai familiar Sa Tomàtiga està preparant la decoració 
nadalenca de la Plaça de la Vila; per això, despús-ahir, va iniciar la recollida 
de materials com: taps de suro, botelles de plàstic, tetrabriks, etc. Meam que 
serà tot això !! 

28 Dimecres Diumenge passat Bany-Al-Bahar organitzà la sortida i assistència a l’excursió 
reivindicativa que va tenir lloc a Pollença per a la recuperació del camí vell 
de Pollença a Lluc. Allà pogueren veure la repetició d’un problema que a 
Banyalbufar tenim ben viu: la usurpació de camins públics i la inactivitat de 
l’administració per a la seva recuperació. Què hi ferem !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Don Xim i els nins de l’escola pública de Banyalbufar, a les escales de Sa Canal. Gener 1959 
 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 7,8 27,0 16,1  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 30  (18:20) 4  (15:20)   100,0  157 

 
Pluviometria de s’Arboçar del passat mes d’octubre: 121 l/m2 


