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RESUM ANY 2003
Com que el "noticiari banyalbufarí" ha començat el mes de desembre, a
continuació exposam un breu resum de les principals notícies banyalbufarines
d'aquest 2003.

A Banyalbufar, l'any va començar acostumant-nos a no tenir rector propi, ja
que, quan el passat mes de setembre'2002, Mn. Pere Suñer, que havia estat el
rector de Banyalbufar els darrers cinc anys, fou substituït per Mn. Antoni
Mercant, aquest havia estat nomenat, poc abans, rector de la "unitat pastoral"
dels pobles d'Esporles, Banyalbufar i Estellencs, amb residència a Esporles.

Però, sens bubte, la notícia més destacada d'enguany foren les eleccions
municipals celebrades el diumenge 25 de maig. En aquestes eleccions es
presentaren quatre llistes, cosa mai vista a Banyalbufar. Com a conseqüència
del resultat electoral, a l'Ajuntament i durant l'actual legislatura, hi haurà
representants de cada una de les llistes. L'equip de govern del consistori
municipal, va quedar integrat per dos membres del partit d'Unió Mallorquina,
un del Partit Popupar i un altre de la recentment constituïda Agrupació des Port
des Canonge, essent elegit Batle-President en Mateu Ferrà i Bestard (d'UM).
A l'oposició quedaren tres membres del partit Independents per Banyalbufar,
partit que, els darrers vuit anys i en coalició amb el PSM., ha governat a
l'Ajuntament.

Com altres notícies relevants podem dir que poc abans de l'estiu es donaren
per acabades les obres de Sa Platja, després de dos anys de fer-hi feina, i quan
ja en feia deu dels esllavissaments.
També es varen electrificar les campanes de l'església parroquial i, al llarg de
l'any, s'instal·laren nous i millors punts de llum (faroles) a la plaça i als carrers
del poble.
També es poden destacar altres fets, com per exemple: El 3 de maig
l'Associació Cultural Bany-Al-Bahar va presentar el llibre número 4 de la
col·lecció Conèixer Banyalbufar, titulat Banyalbufar, plantes i arbres
monumentals, del que és autor Pere Llofriu. Bany-Al-Bahar, també organitzà, el
dissabte 7 de juny, la II trobada de randeres i brodadores.
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El 5 d'agost un helicòpter va caure devora ses coves del camp de futbol de Ses
Teules, quan col·laborava en les tasques d'extinció d'un incendi que havia
començat allà prop.

Aquest estiu es compliren els 25 anys del Torneig de Sa Tomàtiga, (futbol)
esdeveniment que va passar desapercebut.

També es celebrà l'edició número tretze dels Concerts a Banyalbufar.

Per acabar, fer una referència als "moviments" del nostre Registre Civil durant
l'any 2003: Set naixements, dues defuncions, vint matrimonis (16 civils i 4
canònigs) i l'inscripció d'una parella estable. Cal matitzar que dels 20
matrimonis no tots són de persones vinculades al municipi, i que a les dues
defuncions cal afegir-ni cins més que, oficialment, s'han registrat en altres
llocs.
Això es tot.
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