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2 Dimecres La setmana passada, el mestre d’obres banyalbufarí Bartomeu Mir (en Tolo 
Ditet), va donar per acabades les obres que realitzava devora “sa garrovera” 
a les cases de Planícia, on està previst instal�lar-hi el futur centre permanent 
de cria i estudi del ferreret. Això és una notícia bona, però també en tenim 
una de dolenta: encara no han començat les obres de les teulades de les 
cases que, segons va anunciar el Conseller de Medi Ambient el passat més 
d’octubre, eren “imminents”. Han passat quatres mesos i la situació 
d’algunes teulades i finestres comença a ser llastimosa i preocupant. 

5 Dissabte Just en el començament del Camí de Sa Costa o d’es Rafal, en el punt que hi 
ha entre les cases de les finques de Sa Vinya i Can Guidoi, l’Ajuntament ha 
començat unes obres per a la instal�lació de diversos punts de llum fins a la 
finca de Na Revolta (damunt Cas Mestre Vich) i també per fer arribar el 
servei d’aigua potable a les cases i xalets de tot aquell voltant.  

7 Dilluns Divendres passat, a l’edat de 64 anys i de manera sobtada, va morir a Palma 
n’Antoni Tomàs Terrasa (en Toni de Sa Canal). El funeral tendrà lloc demà a 
l’església de l’Encarnació de Palma. Descansi en pau. 

9 Dimecres Ja fa un parell de dies que la barrera de Planícia ha tornat al seu lloc (la de 
Sa Font de s’Obi encara no). Per altra banda, els Benson continuen amb la 
seva i aquests dies estan reforçant la barrera que tenen a la partió de 
s’Arboçar, posant-hi un “interfono” i uns mecanismes elèctrics per tal de 
poder obrir-les de manera automàtica. Sabem que aquestes obres s’han 
denunciat, però també sabem que no s’han aturat. 

12 Dissabte Despús-ahir va haver-hi Ple ordinari de la Corporació Municipal del qual el 
més destacat és un fet que ve de “l’exterior”: el primer punt de l’ordre del 
dia va ser: “Retre informació al ple de la baixa i abandonament per causes 
excepcionals del regidors que integren el Grup Municipal Unió Mallorquina, 
passant a constituir nou Grup anomenat Convergència per les Illes”. Així 
doncs, es confirma que els nostres més destacats “uemitas” també han 
agafat ets atapins. 

15 Dilluns Ahir al migdia a l’esplanada de Sa Tanca del Port des Canonge i amb 
l’organització de l’Associació de Veïns, es va celebrar una torrada molt 
concorreguda i amb molts de banyalbufarins de la vila. En principi s’havia de 
celebrar dissabte però es va haver d’ajornar per culpa de la pluja. 

17 Dijous Tan sols falten dos mesos i pocs dies per a les properes eleccions municipals 
i el PP és l’únic partit que ha fet públiques les seves intencions: en Pere Joan 
Salleres serà el seu cap de llista. Convergència per les Illes, hereva de 
l’extingida UM, no ha confirmat res públicament, però tot fa pensar que en 
Mateu Ferrà tornarà a presentar-se com a número 1. Pel que fa al PSOE, en 
castellà dirien “no sabe, no contesta”, o que saben guardar molt bé el secret, 
perquè tot i haver-ho intentat, no hem pogut esbrinar res. 



2/2 

18 Dijous En aquestes altures dir que estam en temps de crisi no és cap notícia, però 
ho aprofitarem per a relacionar-ho amb unes dades que, sobre tots els 
pobles de Mallorca i referides a l’any passat, dimarts va publicar la premsa: 
Població de Banyalbufar: 593; actius: 420; aturats: 20; és a dir, un 4,7% de 
la població activa. La mateixa informació diu que els pobles de la Serra de 
Tramuntana són els que tenen un menor percentatge d’aturats. 

20 Diumenge Ahir, devers les 9 del vespre i per damunt Sa Serra d’en Sec, es podia veure 
una lluna molt “especial”. Els experts diuen que ahir era un 14% més gran i 
un 30% més brillant que l’habitual, perquè el satèl�lit es trobava en la 
posició més propera a la terra en 18 anys, a “tan sols” uns 358.000 km.  

23 Dimecres Diumenge passat, en els fulls que per a donar a conèixer la Serra de 
Tramuntana publiquen alguns diaris, es feia referència a les torres de 
vigilància i la seva important funció segles enrere. La informació va 
acompanyada d’una magnífica fotografia de Sa Torreta, d’una llegenda de 
l’Arxiduc sobre la mateixa i, com a recomanació bibliogràfica, la del llibre 
Vigilància Marítima a Banyalbufar, editat per Bany-Al-Bahar l’any 1998. 

26 Dissabte El Diario de Mallorca de dimecres passat informava que el Consell de 
Mallorca ha destinat 2,6 milions d’euros a la millora dels camins i rutes de la 
Serra, 125.000 dels quals es dedicaran al Camí des Correu. En una altra 
notícia del mateix dia es diu que a partir d’ara 32 municipis de Mallorca, 
entre ells el  nostre, disposaran del sistema de gestió d’emergències 112, 
això és, unes eines informàtiques i uns terminals telefònics de darrera 
generació per a connectar-se amb la xarxa de l’112. 

31 Dijous Encara que sigui per una vegada, a continuació oferim un fet o notícia 
d’Estellencs. Es un resum del primer punt d’un acord que després es va 
transformar en unes d’al�legacions presentades a Demarcació de Costes i 
que podreu veure a la nostra plana web (www.banyalbahar.com) 

 
 

  FÒRUM CIUTADÀ D’ESTELLENCS- AGENDA LOCAL 21 
  Saló social, c/ Síquia, núm.4 - 07192 ESTELLENCS (illa de Mallorca)  
 

A la reunió de 18 de març de 2011, els membres presents del Fòrum Ciutadà d’Agenda Local 21,  acorden: 
1.- Rebutjar per unanimitat, el projecte “Protecció i Recuperació de la Cala d’Estellencs” i el seu 
Estudi d’Impacte Ambiental (E.I.A), presentat per la Demarcació de Costes, consistent en una 
modificació substancial de la Cala i la seva artificialització. El trets generals que el projecte planteja per 
solucionar l’erosió de la Cala d’Estellencs són: 
 Construcció d’un espigó de 60 metres de longitud i 5 metres d’altura. 
 Ocupació de 5.366 m2 de fons marí amb els dos espigons, submergit i emergit.  
 Destrucció directa de 1.362 m2 de posidònia, i afectació indirecta a altres 2.197 m2. 
 Dragat i aportació de 6.500 m3 d’arena amb la construcció d’una platja  de 3758 m2 de superfície, 
 300 metres de longitud de línia de costa i aproximadament 4-5 de desnivell. 
 Canalització soterrada del torrent des de la font de sa Cala per davall de la nova platja construïda. 
 Pressupost d’execució: 1’8 milions d’euros.  
 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació Can Colom Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 8,3 21,5 13,6  Estació Sa Coma Est. S’Arboçar 

Dia 3 31   31,5 33,0 

 


