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Dia de Cap d’Any. Ahir vespre, minuts abans de començar el nou any,
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Tal dia com avui, però de fa 25 anys (1991), es va signar l’acta de
constitució de l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar. Per això, i a l’espera
del calendari d’actes commemoratius d’aquesta fita, volem anomenar
les vuit persones que donaren aquella primera passa, la qual i amb el
pas del temps, ha resultat tan significativa per a Banyalbufar. Per
ordre alfabètic de llinatge, són: Aina Pilar Albertí Cabot, Francesc
Albertí Picornell, Joan Albertí Tomàs, Apol·lònia Mas Servera, Carmen
Mondejar Coll, Ramon Mondejar Coll, Guillem Salleres Vives i Felisa
Tomàs Llambies.
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un centenar de persones es varen congregar a la plaça de la Vila per
donar la benvinguda al 2016.

Dimarts passat varen arribar Ses Majestats els Reis d’Orient. A
l’arribada a l’església varen ser rebuts pel Rector, Mn. Miquel Lliteres,
qui els va agrair que s’haguessin atracat fins al nostre poble i els va
traslladar els desitjos de pau del poble de Banyalbufar per a aquest
any. A continuació, Ses Majestats varen fer entrega als nins i nines
presents dels regals que havien portat des d’Orient.
El Diario de Mallorca del passat dia 5 de gener publicava que una
dotzena de batlles de municipis de la Serra de Tramuntana, entre
aquests el de Banyalbufar, han subscrit un manifest contra la pràctica
perillosa de les carreres de motos que cada cap de setmana, des de fa
ja molts d’anys, es desenvolupen a la carretera Ma-10, que va des
d’Andratx a Pollença.
El Diario de Mallorca d’ahir informava que la Mancomunitat de la Serra
de Tramuntana celebrarà una reunió per a la renovació del càrrec de
president (actualment el seu president és Jaume Servera, batlle de
Sóller). Segons publica l’esmentat mitjà, es convidaran a aquesta
reunió els municipis que varen abandonar la Mancomunitat fa quatre
anys: Esporles, Valldemossa, Puigpunyent i Banyalbufar.

Sens dubte la notícia d’aquest hivern és la de les altes temperatures
que estam patint per a l’època de l’any que ens trobam i l’absència
total de pluges al llarg de tota la tardor i hivern. Així, no ha quedat
més remei que dur camions d’aigua per a l’abastiment del poble quasi
cada dia (de Son Sanutges l’amollen per avall). Cada camió du 10.000
litres i té un cost de quasi 100 euros.
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Ahir, dia 17 de gener, era la festivitat de Sant Antoni. Per això,
dissabte vespre, a la plaça de la Vila, es va encendre el fogueró i els
veïns i veïnes de Banyalbufar varen poder torrar. L’Ajuntament hi va
aportar vi i taronges. Ahir, acabat l’ofici, varen tenir lloc les
tradicionals beneïdes.

El diari Última Hora d’ahir informava que “31 municipios pierden
población por la partida de los extranjeros. En aquesta notícia,
s’informava que Banyalbufar va perdre l’any 2015, respecte del 2014,
5 habitants, passant de 548 a 543. Dels 548 habitants de l’any 2014,
48 eren habitants, mentre que el 2015 se n’havia perdut 1, quedant
així en 47 habitants estrangers.
Les xarxes socials s’han fet ressò aquests darrers dies de la notícia
que Richard Branson obrirà un resort boutique hotel de luxe a la finca
Son Bunyola, hotel que s’incorporarà a la marca Virgin Hotels que
presideix.

Dilluns, dia 25, hi va haver ple municipal. A banda de l’aprovació, per
unanimitat, de l’adhesió a la Mancomunitat de Tramuntana, de la qual
l’Ajuntament havia sortit l’any 2012, el més destacat era la presentació
dels pressuposts de l’Ajuntament per al 2016, que ascendeixen a
986.600 euros, i de la plantilla de personal. En aquest punt l’oposició
hi votà en contra. L’equip de govern desestimà la petició de l’oposició
que demanava la gravació i difusió dels plenaris. Tampoc va haver-hi
acord amb les dates i número de plenaris a l’any. De l’apartat de precs
i preguntes destacarem que el Grup de l’Assemblea va demanar la
instal·lació de desfibril·ladors, l’organització d’un curset per a
manipuladors de productes fitosanitaris i la realització d’una campanya
de conscienciació per a l’estalvi d’aigua.
Mallorca Confidencial informa que, avui horabaixa, hi ha hagut dos
ferits a Banyalbufar en caure d’un parapent poc després d’haver
començat el vol. Sembla que els ferits eren dos homes de 58 i 24 anys
que han patit diversos traumatismes toràcics i a les extremitats
respectivament i que han hagut de ser traslladats a l’hospital
universitari de Son Espases.

Informació meteorològica del mes
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