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1 Dijous El mes passat se’ns va passar per alt una noticia. Dia 20, en bon dilluns, va 
néixer n’Antoni, segon infant de Sebastià Bujosa Picornell i María José Tomàs 
Sanz. Volem felicitar tota la família, començant pels papàs i la seva germana 
Llúcia. 

3 Dissabte Sembla que després de la fredorada del mes passat, les temperatures tornen 
a la “normalitat” i ja fa uns dies que estam als voltants dels 150, res a veure 
amb fa devers tres setmanes, quan durant molts de dies (entre el 8 i el 14) 
les màximes no passaren dels 100.  

6 Dimarts Fent una volta per Planícia hem pogut veure com encara no estan acabades 
les obres de les teulades de les cases que s’iniciaren el passat mes de 
setembre. També hem vist com les tasques de manteniment de la finca van 
endarrerides. Per altra banda i des de la direcció d’Espais de Natura Balear, 
entitat encarregada de la gestió de Planícia, ens han confirmat que s’ha 
aturat el projecte d’adequació de les Cases de Ses Collidores com a refugi de 
la Ruta de Pedra en Sec. L’explicació i justificació de tot això és “la crisi”.  

8 Dijous Despús-ahir va néixer en Joan, primer infant de Joan Lluís Vives Julià i 
Catalina Amengual Ambròs (la filla major de na Francisca de Can Rossinyol i 
en Tià Català). Enhorabona a tota la família i especialment als nous papàs. 

10 Dissabte El Diari de Balears de despús-ahir publicà unes declaracions del nostre 
regidor Gabriel Seguí Albertí, segons les quals i per les raons que explica, 
demanarà retirar el títol de Fill Adoptiu de Banyalbufar a l’Arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach. 

13 Dimarts El Diario de Mallorca d’ahir diu que els municipis d’Esporles, Valldemossa, 
Puigpunyent i Banyalbufar, i per discrepàncies polítiques, s’estan pensant 
sortir de la Mancomunitat de Tramuntana, actualment integrada per un total 
de 10 municipis. Nosaltres afegirem que, curiosament, els quatre pobles 
esmentats són els que no tenen batlles del PP, com la resta. 

15 Dijous Fa uns dies que l’assessor turístic contractat per l’Ajuntament, Jaume Salas, 
va presentar a l’associació d’Empresaris un projecte perquè les barques o 
“golondrines” del Port de Sóller duguin turistes a la nostra platja. Dit així 
sembla senzill, però si un/a hi pensa un poc ... ??  

16 Divendres Teníem pendent d’oferir una mica d’informació sobre les reunions que els 
dies 21 i 24 del mes passat va tenir a Palma la Comissió en Defensa dels 
Camins Públics. Pel fet de ser la primera vegada que es reunien amb els 
polítics del Consell, no va haver-hi resultats pràctics, però si es va poder 
constatar la complexitat de la situació i que, ara per ara, “els polítics” no 
faran cap passa per fer obrir les barreres des Rafal, ans el contrari, sembla 
que els Benson ja s’havien reunit amb ells i que les seves opinions estan 
essent considerades. En definitiva, el “vent” no ens és gens favorable. 
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19 Dilluns Després de dos anys de no fer-ho, l’Associació Amics de Banyalbufar havia 
tornat a convocar per ahir la tradicional excursió del Dia des Recreo. Tot i 
que el cartell posava que arribarem fins a on puguem!! la sorpresa fou que 
poguérem fer-ho fins a Sa Font des Garbell. El dissabte els Benson es varen 
posar en contacte amb en Xesc Vives (el president de l’associació) i li varen 
anunciar que obririen les barreres, i no tan sols això, si no que ens esperaren 
davant les cases i dugueren menjar i beure fins a l’esplanada de la font. 
Només direm que, sobre el terreny, la situació era un poc surrealista. 

22 Dijous Per a demà, a les 11 del matí, hi ha convocat Ple de l’Ajuntament, amb 23 
punts a l’ordre del dia i entre els quals cal destacar: sis per autoritzar 
operacions d’endeutament a llarg termini per un import total de 332.542,52 
euros, dos relacionats amb el contracte d’obres de reforma de l’enllumenat 
públic des Port des Canonge, un per aprovar la delegació de competències 
de control urbanístic en sol rústic a l’Agència de Disciplina Urbanística i sis 
mocions presentades pel Grup d’ER. 

24 Dissabte Ahir, de gran dia, es va poder veure una “estampa” ben curiosa i de molt de 
color. Tots els brendolats que hi ha entre el Bar Bellavista i l’Hotel Marivent, 
estaven plens de bicicletes, tantes que n’hi havia de penjades a banda i 
banda. Mentre tant, un bon grup d’excursionistes també transitava per sa 
Carretera Nova. Per gent no serà !! 

26 Dilluns El passat 13 de gener, en una sessió extraordinària convocada a l’efecte, 
l’Ajuntament havia aprovat, per 5 vots a favor i dues abstencions “positives” 
del PP, una moció presentada per CxI per la qual es posicionava en contra 
d’unes possibles modificacions legals que van en perjudici de la nostra 
llengua. La setmana passada i com s’està fent en altres indrets, l’Ajuntament 
ha posat un llaç fet amb la senyera en el balcó principal. Celebram i alabam 
la postura de la Corporació Municipal. 

28 Dimecres Diumenge passat Bany-Al-Bahar va organitzar una excursió fins a Sa Mola de 
Planícia, començant des de Sa Font de Sa Menta i travessant tota la 
possessió. La vintena d’excursionistes gaudiren d’un bon temps i 
l’organització va recordar que ja fa tres anys que Planícia és una finca 
pública. I menys mal !! ... ja ho diuen ... “sa cera s’ha d’aprofitar quan cau”.  

31 Dissabte Tancam aquest noticiari destacant que hem arribat al NÚMERO 100, cent 
mesos de breus notícies banyalbufarines que, una a una, fan un total de 
1.458 i, com haureu llegit, n’hi ha de tot color. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 
 

Estació AEMET 
Sa Coma 

Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 6,5 20,4 13,6  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 7  (01:50) 31  (11:00)   31,0 35,4 

 


