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Dimecres

Ja tenim un nou banyalbufarí. Avui ha nascut en Joan, segon fill den Joan
Ferrà, de Can Pico, i na Carola Ureña. Na Maria, la seva germaneta, ja té
amb qui poder jugar cada dia. Enhorabona a tota la família

6

Dissabte

Entre avui i demà tindràn lloc les segones matances populars organitzades
per l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar. El porc, de 150 k., l’han engreixat a
Can Gulla i les matances es fan en el Local Parroquial.
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Dilluns

Com va fer el “Diario de Mallorca” de dissabte passat, avui, el diari “El
mundo-El día” informa a les seves pàgines de les matances organitzades per
Bany-Al-Bahar: més de 70 k. de sobrassada i quasi 60 participants. No es pot
demanar més.

12

Divendres

Entre ahir i avui l’Ajuntament ha instal·lat la il·luminació nadalenca a la plaça
de la vila i, com a novetat, una gran estrella de Betlem a l’antena de TV
municipal que hi ha en es Brandejats.
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Dissabte

Ha mort, a Palma, na Catalina Bujosa Albertí, de Cas Pato. Les exèquies i el
funeral tindràn lloc a Banyalbufar. Al cel sia.
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Dilluns

El diari “El mundo-El día” fa referència a la millora que, des de l’any passat,
s’ha duit a terme en l’enllumenat públic dels carrers de la vila.

19

Divendres

Ha nascut el primer infant de n’Amanda Orteu i en Mateu Bestard (Pico).
Sembla que en Mateu s’ha presentat, de sorpresa i tot xalest, a passar el
Nadal amb la seva família. Enhorabona i benvingut a Banyalbufar
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Dissabte

Avui horabaixa, un entusiasta grup de nins i nines, acompanyats de papas,
mamas, oncles i ties, s’han passetjat per la vila cantant nadales i visitant
betlems. Sí senyor, ¡¡Això és fer poble!!. Meam si l’any que ve els tornam a
veure.
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Dilluns

Per a demà està anunciat un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Banyalbufar. A
l’ordre del dia, a més dels punts rutinaris de sempre, tan sols destaca el
preceptiu nomanament dels vocals de la Junta Rectora del Consorci d’Aigües.
També està prevista la presentació del projecte, i la constitució de la
Comissió de Gestió, de les obres de restauració de Sa Clastra de Sa Baronia.
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Dimarts

¡Vaja quin final d’any! Tercer banyalbufarí en menys d’un mes. Ha nascut, a
Barcelona, en Lluc Albertí Amorós, primer fill de na Francisca de Sa Baronia i
en Joan Jesús de S’hort Nou. La seva arribada ha omplert d’alegria a tota la
família. Enhorabona a tots.
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Dimecres

A les 23:00 hores, Matines a l’església parroquial. Na Magdalena Tomàs Mir
ha cantat la Sibil·la, n’Andoni de la Iglesia Picornell ha fet d’Àngel i n’Andreu
Nadal Vallès ha estat el predicador del Sermó de la Calenda. A més, una

dotzena de nins i nines han fet de pastorets. El cor parroquial, dirigit per na
Cristina Forteza, ha cantat a la missa solemne oficiada pel rector Mn. Antoni
Mercant, i el Grup de Guiterres i Púes, sota la direcció de Santiago Francia,
ha interpretat unes cançons de Nadal. Per acabar, i per quart any consecutiu,
dins l’església s’ha servit una xocolata amb quartos per a tots els assistents.
No hi ha faltat, com succeiex des de fa 17 anys, el Betlem realitzat per en
Jaume de Cal Tio.
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Dilluns

A l’església del monestir de Sant Bernat, des Secar de la Real, s’ha celebrat el
funeral per en Bartomeu Vich Bosch, de Can Solom, que va morir a Palma el
passat dimarts, dia 23. Al cel sia.

31

Dimecres

En el diari “El mundo – el día” surt una informació de Banyalbufar,
emmarcada dins un apartat de “gestión municipal” de diferents pobles de
Mallorca, a on el Batle, Mateu Ferrà, ofereix algunes dades i explicacions
entorn al nostre poble.
S’acaba l’any, el matí ha plogut un poc, però aviat ha escampat. Aquests dies
de festa i fred, però no de mal temps, el poble resta adormit, molt poca gent
i molt poca activitat.
Com a darrera notícia de l’any, direm que a la font de la vila i segons
medicions realitzades per en Jaume Colom, hi surt una regadora grossa. “Pel
temps que ha fet, no està gens malament” diuen els experts.

