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Dijous

Per a les 20:30 hores d’avui està convocada una sessió extraordinària del ple
de la Corporació Municipal. Dels quatre punts de l’ordre del dia cal destacar la
moció presentada per Independents per Banyalbufar a favor de declarar, com
a monument BIC, els molins de la Cala. Altres dos punts són per a possibilitar
la ubicació de l’oficina de correus al local de la peixateria.
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Dissabte

Ahir a la seu del Departament de Territori del Consell de Mallorca, hi havia
convocada una reunió per tractar de Sa Torreta. A més del Conseller i el D.
G. de Patrimoni, hi havia representants dels hereus de s’Arxiduc (set), de
l’equip de govern del nostre Ajuntament, encapçalats pel senyor Batle, i de
Bany-Al-Bahar. Poc abans de començar la reunió els “hereus” manifestaren al
Conseller que no volien reunir-se amb l’associació ni amb l’Ajuntament.
Desprès d’uns breus comentaris, Bany-Al-Bahar renuncià a participar-hi, i la
reunió es va dur a terme amb els altres assistents. Ja veis amb quina gent
amb topat: hereus prepotents i mal educats.
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Diumenge

A l’església parroquial, a l’acabament de l’ofici d’avui matí, es notava que
s’acosten les Festes de Nadal: els nins i nines del poble començaven els
assajos per a les Matines. Defora, a Sa Plaça, hi havia “discutides” per arribar
a saber els litres d’aigua caiguts aquesta nit passada (amb tormenta de trons
i llamps). Sembla que han estat entre 70 i 80 litres.
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Dimarts

Dins el marc de les IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, que
varen tenir lloc els passats dies 1,2 i 3, a Can Tàpera (Palma), Bany-Al-Bahar
va presentar el projecte que està desenvolupant per a l’estudi de la població
de teixos situats a la Mola de Planícia. L’estudi té el suport de la Conselleria
de Medi Ambient del Govern i del Departament de Medi Ambient i Natura del
Consell de Mallorca.
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Dissabte

Avui ha fet un bon dia, però aquests dies passats ha plogut abastament.
Aquest mes ja duim al voltant de 200 litres, i això es nota amb dues coses,
una bona: Sa Font de la Vila ha revengut i l’aigua ja va pel torrent; l’altre no
tant: Es comencen a veure alguns portells. Precisament just devora s’ull de
Sa Font n’hi ha dos, un davant (que ha romput la sèquia d’alt) i un de gros
darrera (dins el torrent).

14

Dimarts

Des de finals del mes passat, i com a conseqüència del canvi d’empresa de
transport públic, (ara és Transunión Mallorca S.L.) s’han ampliat, molt
considerablement i fins a finals del 2005, les oportunitats de anar o venir de
Palma amb el Correu. Els dies feiners hi ha 9 sortides des de Banyalbufar i 3
els dissabtes, diumenges i festius.
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Dissabte

Aquesta setmana l’Ajuntament ha instal·lat la tradicional il·luminació per a les
properes Festes de Nadal i Cap d’Any. La novetat d’enguany són unes
bombetes de colors, que representen figures nadalenques, i que s’han penjat
a les faroles de Sa Carretera Nova.
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21

Dimarts

L’Ajuntament “s’automovilitza”. Fa unes setmanes va adquirir una furgoneta
per als serveis de manteniment, ara, com a molts de pobles de Mallorca, la
Conselleria d’Interior ha fet arribar un nou cotxe per a la policia local i està
previst que, ben aviat, també arribi un “camionet” per a la recollida selectiva,
en aquest cas enviat pel Consell de Mallorca.

24

Divendres

Ahir, a les 20:00 h. i a l’església parroquial, va tenir lloc un concert de
nadales a càrrec de Música Nostra, un dels millors grups de música
tradicional mallorquina que, per primera vegada, actuava a Banyalbufar. El
grup i especialment la seva cantant, Miquela Lladó, ens oferiren un vertader
recital de música i cançons populars de Nadal que entusiamaren a tots els
assistents, especialment als molts d’infants que hi havia. Una iniciativa de
l’Ajuntament que, sens dubte, hauria de tenir continuïtat.
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Dilluns

Com que la segona festa de Nadal ha caigut en diumenge, avui està declarat
com a dia festiu. Amb el fred i el mal temps d’ahir (varen ploure una trentena
de litres) avui matí s’ha pogut veure Sa Mola enfarinosada fins quasi les
cases de S’Arboçar. El mal temps també va impedir que no es pogués dur a
terme la visita als betlems i cantada de nadales que un grup de pares havia
organitzat per a l’horabaixa.
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Dimarts

Avui a les 19:00 hores tendrà lloc el funeral de na Maria Ripoll Barceló, que
va morir divendres passat a l’edat de 87 anys. Na Maria estava casada amb
en Biel Fuster i era una de les filles de l’anomenat patró Tomàs Carabasseta
(e.p.d.). Al cel sia
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Dijous

No ens oblidam, no. Divendres passat hi va haver Matines. Enguany els
principals protagonistes foren: N’Aniceta Vives Gelabert (8 anys) fent d’Àngel,
en Dan Salvà Albertí (7 anys) de predicador del Sermó de la Calenda i
n’Ainoa de la Iglesia Picornell (15 anys) cantant la Sibil·la. Uns pastorets i
pastoretes cantaren una nadala. El cor parroquial cantà a la missa solemne
oficiada per Mn. Joan Cozar i, abans de la xocolata final, el Grup de Guitarres
i Púes de Banyalbufar interpretà unes nadales. Destacar, a més del ja
tradicional Betlem banyalbufarí, la magnífica ornamentació del temple
parroquial amb més de 500 neules estratègicament situades. Utilitzar neules
per a decorar les esglésies és un costum molt antig. Actualment són de paper
i estan obrades o calades, però abans eren llises i estaven fetes de farina.
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Divendres

El desembre congelat confós se retira,.... Així comença una de les nostres
tradicionals nadales que, enguany i avui, encerta plenament a Banyalbufar.
Amb un desembre de molta pluja, fred, (fins i tot hem pogut veure neu a Sa
Mola) i ventades com la d’ahir, despedim l’any 2004. Bon Cap d’Any a
tothom.
Altres dades del mes
Pluviometria (l/m2)

Estació Can Colom

Mínima

Dia

Màxima

Dia

Mitjana

Temperatura (ºC)

6.5

26

17.2

3

12.8

Estació Sa Coma

223.5

Humitat (%)

51.2

30

94.9

9

74.4

Estació S’Arboçar

233.5
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