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1 Dilluns La premsa local de la setmana passada publicava els resultats de les 
eleccions autonòmiques i als consells insulars als diferents municipis. A 
Banyalbufar, els resultats foren els següents: 

 PARTIT 
POPULAR 

PSIB-
PSOE 

MÉS PODEMOS CIUTADANS EL 
PI 

GUANYEM 

Parlament 69 26 92 27 10 119 5 
Consell 77 21 103 27 12 106 4 

 

5 Divendres  Avui, el diari El Mundo, es fa ressò de l’informe presentant per Càritas 
Mallorca en el qual es constata la cronificació de l’exclusió social a 
Mallorca, i il·lustra la notícia amb una fotografia d’Ainhoa de la Iglesia 
Picornell, de can Gran, dissenyadora de la línia de roba del projecte 
Koluté. La presentació de la col·lecció per a aquesta primavera/estiu, 
realitzada amb teles africanes arribades del Senegal, es va realitzar el 
passat dia 15 de maig al casal de la Fundació Joana Barceló de Palma. 

6 Dissabte  Avui, com cada primer dissabte del mes de juny, ha tengut lloc a la 
Plaça de la Vila, la trobada de randeres, organitzada per na Francisca 
Tomás, amb la participació de randeres arribades de tots els racons de 
Mallorca. 

9 Dimarts En la matinada del passat dissabte 6 de juny, va néixer na Núria 
Alorda Forteza, segona filla de Santiago Alorda (de cas carter) i 
Cristina Forteza (de can Pep Font) i germana de na Maria. Enhorabona 
a tota la família!!! 

11 Dijous La premsa d’aquests dies i les xarxes socials es fan ressò que Sa 
Torreta ha estat elegida com un dels 17 racons d’Espanya a convertir-
se en el “Mejor rincón 2015”. Es pot votar la candidatura de Sa Torreta 
a través de l’enllaç http://www.guiarepsol.com/es/turismo/destinos/el-
mejor-rincon/el-mejor-rincon-de-2015/ 

13  Dissabte Avui, 20 dies després de les eleccions municipals, tal com marca la llei, 
s’han constituït els Ajuntaments i Banyalbufar no n’ha estat una 
excepció. A les 10:30 ha començat la sessió constitutiva del nou 
Ajuntament o de presa de possessió dels regidors i regidores, cinc i 
dues respectivament. Respecte de la legislatura anterior hi ha quatre 
cares noves: Antoni Vives, del PI i Francesc Albertí, Marc Tomàs i 
Margalida Seguí per l’ABP. Continuen Mateu Ferrà, elegit batle per 
quarta vegada consecutiva, Aina Isabel Torres i Joan Peralta, tots del 
PI. Una vintena de persones han assistit a l’acte que ha estat llest en 
poc més de 15 minuts, amb breus parlaments de cada un dels caps de 
llista dels dos grups del Consistori. Finalitzat l’acte i davant la porta de 
l’Ajuntament, els de l’Assemblea han convidat a  un tast de malvasia a 
tots els assistents. 
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14 Diumenge Com cada any per aquestes dates des de en fa cinc, a Esporles 
s’organitza un acte a benefici de Càritas. En l’edició d’enguany, el 
concert que ha tengut lloc a l’església d’Esporles, ha comptat amb la 
participació del grup de “Guiterres i Pues”, que ha interpretat onze 
peces del seu repertori habitual. 

19 Divendres A les 19 hores d’avui, ha tengut lloc el preceptiu i primer ple 
extraordinari del nou Consistori, el que serveix per establir 
l’organització político-administrativa municipal: calendari de sessions, 
creació de Comissions, distribució d’àrees de responsabilitat de l’equip 
de govern, etc. El punt més conflictiu (dels 12 que hi havia a l’ordre 
del dia) i l’únic que el grup de l’oposició ha votat en contra, ha estat el 
de la determinació de les retribucions i dedicacions parcials dels quatre 
regidors del PI, això és: Mateu Ferrà, 75% de dedicació amb 30.000 
euros anuals de salari; Joan Peralta, 27,5% i 11.000 euros; Aina 
Torres, 20% i 8.000 euros i Antoni Vives, 10% i 4.000 euros. Recordar 
que fins ara el Batlle tenia dedicació exclusiva (37.500 euros/any) i el 
regidor Sr. Peralta parcial amb 11.100 euros/any. 

22 Dilluns Aquest cap de setmana la Biblioteca Municipal ha impartit el curs 
“bÒns... curs de còmic” a càrrec de Pere Joan i de Tomeu Seguí. El 
curs ha tengut lloc al local parroquial de Sa Rectoria i ha comptat amb 
la participació de un grapat de dibuixants i dibuixantes. 

25 Dijous El diari “El Mundo” d’avui, sota el titular “Las mallas en Banyalbufar i 
Valldemossa, casi a punto” explica que la direcció insular de Carreteres 
del Consell de Mallorca té previst començar aquesta setmana treballs 
d’estabilització de taluds a la carretera Ma-10 dins el terme de 
Banyalbufar, per la qual cosa es poden produir talls intermitents del 
trànsit. 

26 Divendres Ahir va neixer na Nora, primera filla de n’Abel Fernàndez Figueres i na 
Maria Magalena Albertí Mas (de can Joan Masset). Enhorabona als 
pares i molt especialmente als padrins (presidenta i vicepresident de 
Banyalbahar)!!! 

 
 
TAST DE TOPONÍMIA  

Queda pendent 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 16.6º 32.2º 23.0º  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 17 (02:50) 27 (19.00)   31.8 l.  

 
 


