
1/2 

 
 
 

banyalbahar@banyalbahar.com 
www.banyalbahar.com 

 

 
Noticiari  Banyalbufarí  (nº 92) 

JULIOL  2011 
 

2 Dissabte Despús-ahir a la nit, el canal de TV Mallorca va emetre unes entrevistes 
realitzades a quatre batles de la serra de Tramuntana, entre els quals el 
nostre, per avaluar o comentar la repercussió que pot tenir la recent 
declaració de la UNESCO. Cal destacar que el “plató” de les entrevistes, 
realitzades el mateix horabaixa, va ser la terrassa del Bar Bellavista.  

5 Dimarts Des de fa uns anys, ens hem acostumat a veure cabres per les voreres de la 
carretera (Son Valentí, sa Bastida). El cas és que darrerament estant entrant 
dins les marjades, tant a la part de ponent (sa Menta, sa Torre) com a la de 
llevant (es Trast, sa Barandilla). Les informacions que ens han arribat diuen 
que hi fan molt de mal: arbres, parres, hortalissa,... s’ho mengen tot!! 

6 Dimecres Per a demà en el restaurant Can Toni Moreno està previst un dinar on hi 
assistirà el nou conseller d’Agricultura, Territori i Medi Ambient, Hble. Sr. 
Gabriel Company Bauzà, “per tal de tractar temes d’interès pel nostre 
municipi”, segons diu la invitació que el batle ha dirigit a tots els regidors i a 
determinades entitats. 

7 Divendres Ja fa uns dies que ha començat l’escoleta o “campus” d’estiu (segons deia el 
cartell). L’empresa Dicdrac és l’encarregada de l’organització durant els 
matins de juliol i agost (de dilluns a divendres). A més d’això, tots els 
dissabtes horabaixes hi haurà el taller de teatre que es va anunciar el mes 
passat. Tot a ses Escoles. 

9 Diumenge Ahir al matí va haver-hi un poc de rebumbori pels voltants de la font de sa 
Menta. El cas és que dos bons pescadors, en Gaspar Ambròs i en Joan Mir, 
mentre feien voltes per dins s’Algar, veren un cotxe que s’havia “amollat” per 
devora la caseta des Carabiners. Donaren el corresponent avís i la Guàrdia 
Civil hi trobà un home mort a dins. Hores d’ara no se sap quan, com i qui és 
el protagonista del succés. 

12 Dimarts El passat dijous va haver-hi un interessant ple extraordinari a l’Ajuntament. 
Cal destacar: L’aprovació del contracte d’obres dels camins de sa Galera, es 
Cireral i sa Pera de s’Ase. L’aprovació de la constitució de la Junta de Govern 
i delegació en ella mateixa de determinades competències del Ple de la 
Corporació, així com de les retribucions: Batlia, dedicació exclusiva a partir 
de 01/01/2012, amb el sou màxim previst a l’article 74 de la llei 20/2006 
(uns 37.000 euros anuals); Joan Peralta, dedicació parcial d’11 hores a la 
setmana, amb un sou brut anual d’11.100,00 euros. S’ha d’esmentar que, 
almanco a les darreres legislatures, no s’havia creat mai la Junta de Govern 
que, per decret de Batlia, ha quedat integrada per Joan Peralta Palmer, Aina 
Isabel Torres Capó i el propi Batle, és clar.  

14 Dijous Despús-ahir va néixer en Lluís, el tercer infant de la nissaga que, aviat farà 
cinc anys, començaren n’Antoni Bosch Cabot (Toni Comellar) i na Maria 
Jesús Villalonga Llopis. Tercera enhorabona per a aquests entusiastes papàs 
i també per a les germanetes Maria i Olga. 
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15 Divendres Ahir horabaixa i en el marc del curset d’estiu anomenat “els coneixements 
locals com a eina per a estudis agroecològis”, que es celebra a Palma sota 
l’organització de l’UIB, Bany-Al-Bahar hi participà amb la projecció del 
documental El cultiu de la tomàtiga de ramellet a Banyalbufar, amb un 
posterior debat sobre la seva motivació i contingut. 

16 Dissabte El profitós Ple Municipal de fa 10 dies també va aprovar, per unanimitat, “... 
convocar una manifestació el proper 6 d’agost des de les 18:00 a les 20:00 
hores, reivindicant l’actuació immediata de les autoritats competents contra 
les carreres il�legals de motos”. Una iniciativa sense precedents!! 

18 Dilluns Aquest passat cap de setmana han començat al Port des Canonge les Festes 
de Sant Jaume organitzades, com és habitual, per la seva Associació de 
Veïns que fa poc ha elegit nova Junta Directiva i nou president: l’esporlerí 
Guillem Bordoy Canals. Han programat sis dies de festa amb un total de 
disset actes, tots ells molt populars i molt participatius.  

19 Dimarts Dissabte passat al Saló Parroquial, en Juan Antonio Vives Vallés, acompanyat 
del Batle i d’altres tècnics que han intervingut en el treball, va presentar el 
projecte per al Desenvolupament Socioeconòmic Sustentable de Banyalbufar, 
centrat, bàsicament i d’acord amb les condicions del contracte subscrit amb 
l’anterior Ajuntament, en un pla de negoci per a quatre activitats turístiques 
que es podrien realitzar a Planícia. 

21 Dijous L’Ajuntament ha repartit uns cartells informat de la necessitat de no mal 
gastar l’aigua de la xarxa municipal. Convé fer-li cas. 

25  Dilluns Avui, festivitat de Sant Jaume, és festa local. Com sabeu és el Sant Patró del 
Port des Canonge, on ahir acabaren les seves animades i participatives 
Festes. Els organitzadors es mereixen una felicitació. 

23 Dissabte Despús-ahir es va celebrar, a sa Clastra de sa Baronia, el primer dels cinc 
concerts que enguany presenta el programa de Banyalbujazz. La novetat és 
que, com es pot veure en els cartells, els bars i restaurants s’han implicat en 
aquest cicle musical, així com els productors de malvasia, que oferiran 
degustacions dels seus vins. El proper concert serà al Port des Canonge. 

28 Dimarts El BOIB núm. 111 del passat dijous, publicà el Decret de Batlia sobre 
atribució de competències i nomenament de càrrecs del nou Consistori. 
També l’anunci de licitació conjunta i amb un pressupost base de 846.857,67 
euros, de les obres dels camins de sa Galera (282.088,42 €) es Cireral 
(89.300,47 €) i sa Pera de s’Ase (475.468,78 €). 

30 Dissabte Ni més ni manco que 100 ANYS !! Són els que va complir ahir madò 
Magdalena Tomàs Bujosa, de Can Fura, vídua de Gori Font Serra (de Can 
Font). La nova centenària, tan discreta com sempre i encara en plenes 
facultats, no ha volgut celebracions especials. Enhorabona per aquesta llarga 
vida i molts d’anys, madò Magdalena.  

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 21,6 34,3 26,8  Estació Sa Coma Est. S’Arboçar 

Dia 25 6   12,7 11,0 

 


