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Dimecres

La redacció d’aquest noticiari, després de donar la benvinguda als nostres
lectors en aquest any nou 2013, vol fer esment a uns fets que consideram
preocupants. El mes passat, la Conselleria encarregada del “Medi Ambient”
de les nostres illes i com a conseqüència de les retallades del sector públic,
va acomiadar més d’una vintena de tècnics de medi ambient i, a més, ha
reduït considerablement el pressupost dedicat a la gestió de les finques
públiques, Planícia entre aquestes. L’any 2011 i pels mateixos motius, ja es
va cancellar el projecte de restaurar i fer a les cases de ses collidores un
refugi de la Ruta de Pedra en Sec. No volem ser alarmistes, però caldrà
vigilar i no perdre de vista el que pugi passar (o està passant ja) a Planícia.
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Divendres

Despús-ahir, a Palma i a l’edat de 86 anys, va morir en Mateu Canyelles Clar,
casat amb n’Aina Ferrà Moranta (n’Anita de sa Tafona). En Mateu, un dels
millors pintors de la nostra contrada, ens deixa “immortalitzats” molts de
racons banyalbufarins. El funeral tendrà lloc avui a l’església parroquial de la
Santíssima Trinitat de Palma. Descansi en pau.
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Dissabte

El diari “Ultima Hora” d’ahir informava que l’Audiència Nacional ha
desestimat un recurs interposat per uns propietaris d’alcoves des Port des
Canonge contra una ordre del Ministeri de Medi Ambient que els denegava la
renovació de la concessió que tenien des de fa anys. Sembla que aquesta
sentència es pot repetir en altres casos que hi ha pendents.
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Diumenge

Feels a la tradició, ahir a les 19:30 h. arribaren SS MM els Reis d’Orient. El
Batlle fou l’encarregat de donar-los la benvinguda en el presbiteri de
l’esglèsia, atès que a l’hora assenyalada no hi podia assistir cap prevere.
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Dimecres

Diumenge passat, a la missa dominical que retransmet IB3 televisió, en
aquest cas des de l’església de s’Esglaieta i oficiada per Mn. Eugeni
Rodríguez, es va poder veure la participació del grup de Guitarres i Pues i
d’altres banyalbufarins/es.
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Dijous

Qui també va sortir per IB3, despús-ahir a la nit, varen ser en Jaume Munar
(de Planícia) i en Joan Lladó (en Xan) que, acompanyats dels seus fills, foren
els amfitrions del programa setmanal “Tira-tira”. Tots quatre i juntament
amb el presentador, feren el recorregut de l’excursió del Camí de Baix de
Son Bunyola, des de la volta de Sa Barandilla o des General fins al Port des
Canonge. Ho feren molt bé, pareixien professionals !!
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Divendres

Ben al mig de la plaça ja es pot veure un bon munt de llenya que ha
collocat l’Ajuntament per a demà fer el fogueró de Sant Antoni. Diumenge,
a la sortida de l’ofici, hi haurà les beneïdes i posterior refresc ofert, com cada
any, per la família de Can Font.
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Dilluns

Des de divendres passat a Banyalbufar ja som un més, o millor dit, una més.
En Joan Tomàs Palmer (de Sa Coma) i na Xisca Cifre Ruíz, han tengut el seu
primer infant, i de nom li han posat Júlia. Enhorabona als nous papàs, als
padrins que també s’estrenen, i a la resta de la família.
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17

Dijous

Analitzant les dades de l’any passat de l’estació automàtica de l’AEMET
installada a les marjades de Sa Coma podem dir que: hi varen ploure 428,7
l/m2, (el mes de més pluja el novembre, amb 100 l. i el que menys
desembre, 2,6). La temperatura mitjana de l’any va ser de 18,2o, la mínima
dia 4 de febrer a les 05:30 h. va ser de -0,4o i la màxima de 37,1 dia 30 de
juny a les 10:40 h.
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Dilluns

Despús ahir, per iniciativa i convocatòria del nostre Rector Antoni Mercant,
va tenir lloc la primera reunió del grup o comissió que s’ha d’encarregar
d’organitzar els actes del centenari de la parròquia. A més de l’Ajuntament i
del Consell Parroquial, hi ha representants de les dues associacions de
persones majors del poble, del Cor Parroquial, de Guitarres i Pues, de
l’associació Sa Tomàtiga i de Bany-Al-Bahar.
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Dimecres

Per un bon informador hem sabut que despús-ahir, a les marjades de s’hort
de sa font de Sa Menta, vora el torrent i a l’altura de les finques de Can
Xiscotet i Can Solom, es va capturar un ós rentador (mapache). Recordem
que es tracta d’un petit animal invasor considerat perillós pels seus hàbits
alimentaris i l’absència de predadors naturals i que no és la primera vegada
que es captura a Planícia.
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Divendres

La “Última Hora” de despús-ahir informava de les queixes que hi ha en el
Port des Canonge perquè ja fa tres mesos que estan sense cobertura de
telefonia mòbil. Explica que el motiu és per discrepàncies entre la companyia
de telefonia i la propietat de Son Bunyola, els quals no es posen d’acord per
renovar el contracte de la torre o repetidor que hi ha dins la finca.
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Dilluns

Ahir va haver-hi assemblea ordinària de la Comunitat de Regants de la Font
de la Vila. La Junta Directiva, presidida per Margalida Cabot Tomàs, va
presentar un extens i acurat informe demanat i elaborat per la Federació
Nacional de Comunitats de Regants d’Espanya, segons el qual i d’acord amb
la legalitat vigent, l’Ajuntament no estaria complint les seves obligacions pel
que fa a l’ús de l’aigua de la font i amb el deute de 15.000 euros que manté
amb la Comunitat (3.000 euros/any).
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Dijous

Dilluns passat va haver-hi ple ordinari de la Corporació Municipal. A més de
la pròrroga de les tarifes dels lloguers dels aparcaments del carrer Compte
de Sallent, que es mantindran en els 50 euros/mensuals en lloc dels 60
inicialment previstos, el “debat” va venir per dues mocions presentades pel
Grup d’Esquerra (1- rebuig al projecte de llei d’educació del ministre Wert i
2- suport al desenvolupament d’una llei de consultes). Ambdues foren
rebutjades pel ple desprès de dues votacions de cada una, atès l’empat de
vots entre els grups d’Esquerra i el Partit Popular (per absència de la seva
regidora) i l’abstenció dels quatre regidors de CxI. Ahir, Esquerra va publicar
una nota de premsa lamentant l’actitud i les justificacions donades per
l’equip de govern de CxI.

Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

6,9

18,7

12,1

25 (00:30)

19 (05:00)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

54,6

70,0
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