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2 Dissabte Ahir i a l’edat de 82 anys, va morir a Palma na Maria Valcaneras Reus, mare 
de na Gemma de Can Gaby. El funeral serà el proper dilluns a l’església 
parroquial d’Esporles. Al cel sia. 

4 Dilluns Des d’avui mateix l’oficina de la Caixa redueix dràsticament els seus horaris 
d’obertura durant l’hivern. Tan sols obrirà els matins dels dilluns.  

5 Dimarts Diumenge passat va morir a Palma i a l’edat de 95 anys, na Francisca Tomàs 
Font (de Cas Coix). El funeral serà avui a l’església de l’Immaculat Cor de 
Maria. Descansi en pau. 

6 Dimecres Ahir al vespre, representants de Bany-Al-Bahar i d’Amics de Banyalbufar, 
participaren en una reunió que va tenir lloc a la seu del grup ecologista 
GADMA, de Binissalem, per acabar de coordinar l’excursió reivindicativa pels 
camins de Planícia programada per al proper dia 17. A l’acte ja s’hi han 
adherit més de 50 grups i col�lectius de tota Mallorca, entre els quals hi ha la 
majoria dels de Banyalbufar. 

7 Dijous Ahir, en declaracions realitzades a IB3-TV, el Batlle anunciava que, una 
vegada aprovat pel ple del Consell de Mallorca de demà els usos dels camins 
de Planícia i Es Rafal, té la intenció de notificar i exigir als Benson la 
immediata obertura de les seves barreres. Per altra banda i avui mateix, el 
Conseller Gabriel Vicenç informava que el Govern invertirà 500.000 euros en 
arreglar les teulades de les cases de Planícia. A quant sortirà cada teula? 

9 Dissabte Ja tenim un altre banyalbufarí !!. Es diu Pau, va néixer ahir i és el primer 
infant de’n Kiko Jovani Roig i na Margalida Vives Albertí (del Bar Bellavista). 
Enhorabona a tota la família, i sobre tot als nous papàs, als quatre padrins i 
als dos repadrins, Jaume Albertí i Margalida Cabot, des Bar Bellavista.  

10 Diumenge Com estava previst, el ple del Consell de Mallorca de divendres passat va 
aprovar els usos dels camins d’Es Rafal i Planícia que, pocs dies abans, havia 
redactat el Departament de Medi Ambient en compliment de la Llei 10/2010. 
Hi votaren a favor 15 diputats, mentre que els 16 del PP es varen abstenir 
(una abstenció positiva, va dir el seu portaveu).  

12 Dimarts Ahir al vespre, davant una cinquantena de persones i en un acte realitzat a 
Ses Escoles, en Pere Joan Salleres Vives va ser presentat com a candidat del 
PP a la batllia de Banyalbufar en les properes eleccions municipals. Va estar 
acompanyat de destacats dirigents del partit a Mallorca, encapçalats pel seu 
President José Ramón Bauzá.  

13 Dimecres Avui fa exactament un mes que a Mondoñedo (Lugo), es va descobrir la 
placa que dóna nom a la “Plaza Jaime Cabot”, com a acte final de l’acord de 
l’Ajuntament d’aquella localitat de dedicar una plaça a Don Jaume de Sa 
Taverna, (Banyalbufar, 1914 – Mondoñedo, 2005). Així reconeixen la tasca 
realitzada en aquell Concello i durant més de 50 anys, pel banyalbufarí que 
fou canonge i organista de la seva Catedral. 
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15 Divendres Per fax i a darrera hora del matí, el Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 ha 
comunicat al Batlle que la seva ordre de fer obrir les barreres d’Es Rafal de 
manera immediata, quedava suspesa temporalment. Per això, el Batlle ha 
hagut d’anul�lar l’acte que havia anunciat per a diumenge a les 9 del matí, 
on s’havia previst que una brigada municipal retirés les quatre barreres.  

18 Dilluns MULTITUDINÀRIA EXCURSIÓ PER REIVINDICAR EL LLIURE ACCÉS ALS 
CAMINS D’ES RAFAL I PLANÍCIA. Això és el que succeí ahir, sota una pluja 
que no va aturar en tot el dia. Més de 500 persones vengudes de tot arreu 
de Mallorca respongueren a la crida realitzada per més de 50 grups i 
col�lectius que, una vegada més, demanen posar fi a una situació que ja 
comença a ser vergonyosa. Abans de començar l’excursió la Guàrdia Civil va 
comunicar als organitzadors que, per evitar problemes, els Benson obririen 
les quatre barreres. La Conselleria també va obrir les cases de Planícia i 
l’acte acabà amb una bunyolada a Sa Plaça i “sense incidents” diuen els 
diaris que avui, i ja a primera pàgina, es fan ressò de la jornada.  

20 Dimecres Dijous passat va visitar Banyalbufar “la inspectora” que ha enviat la UNESCO 
a Mallorca per avaluar i informar sobre la candidatura de la Serra de 
Tramunta a Patrimoni de la Humanitat. L’arquitecte paisatgista portuguesa, 
Sra. Cristina Castel-Branco, acompanyada del Director Insular d’Ordenació 
del Territori, Sr. Jaume Mateu Lladó, va aprofitar per entrevistar-se amb Toni 
Mora i Paco Albertí, com a representants de la Cooperativa de Malvasia i de 
l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar, respectivament. 

21 Dijous Ahir i a l’edat de 80 anys, va morir a Palma n‘Antoni Monserrat Crespí, pare 
d’Antoni Monserrat Daviu (gendre de na Paquita Albertí d’Es Comellar). El 
funeral serà avui a l’església de Sa Indioteria. Al cel sia. 

22 Divendres Despús ahir el Batlle, acompanyat de l’advocat Josep Massot, va anar a 
declarar al Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 per l’assumpte de les 
barreres d’Es Rafal sense que, de moment, hi hagi cap novetat. 

23 Dissabte Avui fa vuit dies que el diari “Última Hora” informava de la visita que va fer 
la Consellera Isabel Oliver, del Consell de Mallorca, a les vinyes de 
Banyalbufar. Es destaca que la Cooperativa de Malvasia té sembrats 9000 
peus, repartits en 54 marjades de 18 parcel�les diferents que, en conjunt, 
ocuparien una superfície de dues hectàrees sembrades de vinya. 

26 Dimarts Dissabte passat l’Ajuntament, en col�laboració amb la Fundació ACA de 
Búger, organitzà un concert d’orgue a càrrec de l’organista Miquel 
Bennàssar, que interpretà obres dels segles XVI i XVII. 

30 Dissabte L’Associació d’Empresaris de Banyalbufar ha informat que, després de reunir-
se amb representants de la Caixa, han aconseguit que, a partir de la 
setmana que ve, l’oficina bancària també estigui oberta els dijous horabaixa.  

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 13,6 27,8 19,4  Estació Sa Coma Est. S’Arboçar 

Dia 3 26   108,9 138,0 

 


