
1/2 

 
 
 

banyalbahar@banyalbahar.com 
www.banyalbahar.com 

 
Noticiari  Banyalbufarí (núm. 159) 

FEBRER  2017 
 

1 Dimecres Per la premsa de fa uns dies hem sabut que el passat 25 de gener la 
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears va triar, entre 
els projectes per ser finançats amb la recaptació de l’Impost Turístic del 
2016, el de les obres per a un nou refugi a les cases de ses Collidores, amb 
un pressupost de 475.742 euros. La posada en marxa i funcionament 
d’aquest refugi de muntanya, en plena Ruta de Pedra en Sec, suposarà una 
empenta per a Planícia i per a Banyalbufar. 
Des de finals del mes passat, personal de la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca del Govern Balear, ha començat a fer net i a llaurar les 
marjades de s’hort de sa Font de sa Menta. A poc a poc i amb la utilització 
de bona maquinària, es torna a veure la terra de les marjades, després de 
molts d’anys de no veure-hi més que herba i abandó. Pensam que és just 
donar les gràcies i l’enhorabona a la Conselleria, encapçalada per l’esporlerí 
Vicenç Vidal Matas, per aquesta bona feina en un lloc tan visible del nostre 
territori. 

2 Dijous El BOIB d’avui publica l’expedient de contractació de l’Ajuntament de 
Banyalbufar per a la “Reforma i ampliació de la Casa de la Vila” , amb un 
termini d’execució de sis mesos i un pressupost base de licitació de 
203.471,07 euros més 42.728,93 euros d’IVA. Al mateix temps, estableix un 
termini per a la presentació d’ofertes de 13 dies naturals comptadors a partir 
de demà. 

4 Dissabte Diario de Mallorca d’avui recull la notícia que, just fa un segle, el vaixell italià 
Luigina Gi, que es dirigia a Cuba va haver de desviar el seu rumb degut al 
temporal i va embarrancar a la Punta de s’Àguila. Dels 16 tripulants del 
veler, només cinc varen aconseguir sobreviure. La notícia destaca l’enorme 
implicació dels banyalbufarins i banyalbufarines en ajudar els sobrevivents. 
Us recomanam la lectura de l’article al següent enllaç: 
http://diariodemallorca.es/part-forana/2017/02/04/siglo-naufragio-
conmociono-banyalbufar/1186778.html 

4 Dissabte Avui ha mort Pere Suñer Sureda, qui va ser, primer, mestre d’escola de 
Banyalbufar i més tard rector. Pere Suñer era, a més, músic i poeta. Va 
treballar amb diferents grups de zen. Les exèquies se celebraran el proper 
dia 10 al cementiri de Son Valentí i el funeral tendrà lloc dimarts 14, a les 
20.00 h, a la parròquia de Santa Catalina Tomàs. 

5 Diumenge L’AEMET ha activat l’alarma taronja per forts vents a les Illes Balears i ha 
advertit que, a la Serra de Tramuntana, es poden superar, fins i tot, els 130 
km per hora. 

6 Dilluns Diario de Mallorca d’avui publica  un article de Pere Estelrich sota el títol 
“L’ecumenisme de Pere Suñer”, en el qual fa un sentit homenatge al que va 
significar la figura de Pere Suñer, al qual defineix com a místic i pacifista 
convençut. 
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7 Dimarts Ahir es va constituir la Mesa de Batles i Batleses de la Serra, un organisme 
creat pel Consell de Mallorca en el qual els representants dels Ajuntaments 
de la Serra de Tramuntana, entre ells Banyalbufar, poden expressar la seva 
opinió sobre la gestió de la Serra i que té com a objectiu establir una política 
comú de les diferents corporacions locals i del Consorci Serra de 
Tramuntana. La primera reunió, celebrada ahir, va comptar amb l’assistència 
del Batle de Banyalbufar. 

8 Dimecres El programa de descobriment de talents que emet Telecinco, Got Talent, ahir 
va comptar amb la presència del banyalbufarí Xavier Cañellas. Xavi, com tots 
ja sabem, té un do especial per imitar els sons de diferents tipus d’animals i, 
com no podia ser d’altra manera, als animals va dedicar la seva actuació. Per 
cert, Xavi va comptar amb el vot favorable dels quatre membres del jurat i, 
per tant, el continuarem veient en el programa. 

11 Dissabte El BOIB d’avui publica la licitació, per concessió administrativa, de dues 
places de l’aparcament municipal de sa Carretera Nova, amb un preu mínim 
de sortida de 13.500 euros cada una i per a un termini de 52 anys. Les 
places s’adjudicaran a les ofertes econòmiques més avantatjoses les quals es 
poden presentar fins dia 13 de març. 

14 Dimarts  El BOIB d’avui publica l’expedient de contractació i anunci de licitació de 
l’obra “Reforma i ampliació de la Casa de la Vila”, modificació de plecs i nou 
termini, aprovat pel ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada 
ahir. L’Ajuntament va estimar l’al·legació de l’Associació de Constructors de 
Balears per tal d’ampliar el termini per a la presentació d’ofertes. 

17 Divendres Representants de diversos establiments del nostre poble i el regidor Joan 
Peralta en representació de l’Ajuntament, han assistit a una reunió pública 
convocada per l’Ajuntament d’Estellencs per tal d’analitzar la situació 
provocada pel tancament, aviat farà un mes, de la carretera Ma-10 entre 
Estellencs i Andratx. Mercedes Garrido, Conselleria executiva del Consell de 
Mallorca, ha explicat la situació actual i les obres que s’hi faran de manera 
urgent. 

25 Dissabte Ahir va néixer Martí Tomás Llobera, fill de Joan Francesc Tomás (de Sa 
Coma) i Rosa Llobera. Enhorabona als papàs i als padrins, Joan i Malena de 
Sa Coma. 

27 Dilluns El passat dissabte, a l’edat de 82 anys, va morir a Caracas Franco Sacchi, 
espòs de na Joana des Casino. Encara que la família vivia des de fa molts 
anys a Veneçuela, passava llargues estades a Banyalbufar cada estiu. El 
nostre condol a la seva família, esposa i als seus fills. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 
Estació AEMET 

Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 5.9 20 13.3  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 8  (08:20) 23  (23:10)   27.4 l  
 


