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1 Dijous Comença el mes amb males notícies. Tots els mitjans es fan ressó de 
la mort del conductor d’una motocicleta a la carretera Banyalbufar-
Estellencs durant la matinada d’ahir. Finalment s’ha confirmat que es 
tracta de Mateu Vidal Balaguer, veí d’Estellencs i regidor d’aquella 
localitat. Les primeres investigacions apunten que al fet que patís un 
infart mentre conduïa cap a Banyalbufar. 

2 Divendres Fa devers quinze dies que es donaren per acabades les obres de 
millora de la carretera d’accés al Port des Canonge, consistents en 
l’ampliació de mitja dotzena de revolts i la pavimentació asfàltica 
d’alguns trams. Aviat es posarà en marxa una altra obra important per 
es Port des Canonge, com és la instal·lació de 45 faroles a la carretera 
just abans d’arribar a la “part vella”. Per aquesta actuació l’Ajuntament 
hi destinarà una subvenció de 100.000 euros del Consell de Mallorca.  

3 Dissabte El Diario de Mallorca d’ahir informava, en primera plana, que “Richard 
Branson vuelve a comprar Son Bunyola trece años después de su 
venta”. Segons la mateixa notícia, no han trascendit encara les 
intencions de la compra. 

4 Diumenge Ahir va fer la seva entrada oficial a la parròquia de Sant Joan Baptista 
de Calvià el que, durant els darrers 13 anys, ha estat el Rector de la 
Unitat de Pastoral d’Esporles, Banyalbufar i Estellencs. Veïns 
d’aquestes tres localitats el varen voler acompanyar en aquest acte en 
el qual participaren diversos capellans i el que també fou vicari de la 
mateixa Unitat de Pastoral, Mossèn Eugeni Rodríguez. 

12 Dilluns Ahir va fer la seva entrada a Banyalbufar el nou Rector, Mn. Miquel 
Lliteres i Rubí. En acabar l’ofici, va agrair als assistents la seva 
presència i va comunicar que, els divendres, dissabtes i diumenges té 
la intenció de residir a la rectoria de Banyalbufar. Així mateix, va 
transmetre les seves idees respecte del que pensa de l’església i la 
seva necessària modernització, encarnada perfectament, segons ells, 
en la figura del Papa Francesc. 

14 Dimecres El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, acompanyat de 
la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, i del conseller de 
Desenvolupament Local, Joan Font, va visitar ahir els pobles de 
Banyalbufar i Estellencs. La visita s’emmarca dins el recorregut que fa 
pels diferents pobles de Mallorca. A les sis de l’horabaixa es va reunir 
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amb la corporació local i amb representants de les diferents 
associacions a la sala de plenaris de l’Ajuntament. El president va 
presentar la campanya de participació ciutadana “Repensem Mallorca” 
i es va interessar per les necessitats del municipi. 

18 Diumenge Ahir horabaixa l’associació Sa Tomàtiga va organitzar la seva 
tradicional bunyolada, amb la intenció que els més petits aprenguin a 
fer aquest dolç tradicional a Mallorca en aquestes dates. La bunyolada 
va acabar amb una xocolatada i la degustació dels bunyols preparats. 

24 Dissabte Ahir, a Barcelona i a l’edat de 100 anys, va morir Vicenta Monferrer 
Borràs, la mare del veí de Banyalbufar Lluís Marquina. Na Vicenta va 
passar moltes estones en el nostre poble i ens volem unir al dolor de 
la família. Descansi en pau. 

26 Dilluns Dissabte horabaixa, i per primera vegada a Banyalbufar, va tenir lloc 
una assemblea oberta organitzada per l’Assemblea de Banyalbufar i es 
Port, en la qual varen participar una cinquantena de persones. La 
reunió pública, oberta a tothom que desitjàs participar-hi, va tenir lloc 
a la plaça de la Vida i en el transcurs de la mateixa es varen donar a 
conèixer les activitats realitzades pel grup municipal de l’Assemblea i 
es va repartir un butlletí informatiu sobre les mateixes. 

28 Dimecres El passat dilluns 26, a les 19.00 h, hi va haver ple ordinari de 
l’Ajuntament, durant el qual es varen tractar els quinze punts de 
l’ordre del dia als quals se n’hi varen afegir dos d’urgents. En el torn 
de precs i preguntes, el grup de l’oposició es va interessar per temes 
com els de l’aigua de sa Canaleta (que ja fa un temps que no és 
potable); la possible instal·lació de semàfors o ampliació de voravies a 
sa carretera nova o l’aprovació d’una ordenança per a la retirada de 
vehicles abandonats. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 
 

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

Temperatura (ºC) 13.5 26.6 19.7  Est. AEMET / Sa 
Coma 

Dia  (hora) 22  
(20:30) 

3 
 (12:50)    16.6 l. 

 


