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Dimarts

A Banyalbufar ja som un més, una, per ser més exactes. Dissabte passat va
néixer na Clara, primera filla de Júlia Burgel (Restaurant Es Trast) i Marcos
Picornell Funke (de Son Tomàs). Enhorabona a les dues famílies i
especialment als nous papàs.

3

Dijous

Atès que a Banyalbufar no es pot veure el canal TV-Mallorca, els seus
responsables varen tenir la deferència de venir a projectar el documental
sobre en Mateito. La projecció va tenir lloc dissabte passat a les 18:00 hores,
en el local de Ses Escoles. Hi assistiren la Directora de la cadena, Marisa
Goñi i la realitzadora del documental, Marta Alonso. La majoria del públic
assistent coneixia ben bé el protagonista i els comentaris d’un i altre encara
enriquiren més la seva “vida i obra”. En definitiva, un nou i bon documental
per a la història i les llegendes del nostre poble.

5

Dissabte

Hem passat per devora el torrent den Roig i ens ha sorprès que, en ple mes
de febrer i després de veurer-hi baixar aigua durant molt de mesos, avui no
en baixava ni gota. Ho hem comentat amb els “experts” i sembla que la font
de la Vila s’ha estret per manca de plogudes fortes en els darrers mesos.

7

Dilluns

El BOIB de despús-ahir publicà les bases específiques que ha elaborat
l’Ajuntament per al concurs que ha de servir per cobrir les vacants d’auxiliar
de policia local i de policia auxiliar turístic. Els interessats/des podran
presentar-se al concurs en el termini de 15 dies naturals des de la data de
publicació de la convocatòria.

8

Dimarts

El Diario de Mallorca d’ahir informava que, segons dades facilitades per la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, el número de persones que l’any
passat visitaren la finca pública de Planícia va ser de 13.575, un 17% més
que el 2009. Una dada molt interessant que, sens dubte, caldrà tenir en

compte per a futures actuacions dins i fora de la finca.
10

Dijous

Avui, damunt migdia, han passat cap a Valldemossa els ciclistes participants
a la XXX edició de la Challenge Volta Ciclista a Mallorca.

13

Diumenge

Aquests dies l’Ajuntament ha posat en diversos indrets un full informatiu
segons el qual s’ha aconseguit un acord amb IB3 i la companyia telefònica
que permetrà, d’aquí a poc temps -no diu quan- veure el canal de TV IB3 i,
més endavant, altres canals autonòmics. És de suposar que es refereixen,
especialment, als de Catalunya que, com el d’IB3, ara “no entren” pel
repetidor de Sa Cabarola.

15

Dimarts

Divendres passat, el Diario de Mallorca tornà a publicar una notícia
relacionada amb Planícia, tan o més interessant que la de fa uns dies. La
informació diu que la Conselleria ha anunciat que enguany té previst habilitar
un nou refugi a les cases de Ses Collidores, s’hi afegeix que “... el nou alberg
tendrà una capacitat de 18 places i la seva posada en marxa suposarà una
inversió de 330.000 euros...”. Falten 10 mesos i mig per acabar l’any, un any

electoral, què vos pareix? ... podrem anar a fer-hi el Nadal al refugi?
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18

Divendres

Des de principis de mes i a poc a poc, els establiments comercials que
tanquen a l’hivern (la majoria) tornen a obrir les portes. Sembla que dos dels
“grans” hotels, Sa Coma i Sa Baronia, encara estaran unes setmanes a obrir,
perquè l’altre, el Mar i Vent, enguany “ha provat” de tenir obert tot l’hivern.

20

Diumenge

El BOIB de dijous passat (núm. 24/2010) fa públic un “contundent” acord del
Ple de la Comissió de Medi Ambient de les I.B., de data 30/11/2010, que
posa de manifest la “irregular” actuació de l’Ajuntament de Banyalbufar en la
concessió de la llicència d’obres al projecte de condicionament (asfaltat) de
camins interiors de Son Bunyola. El document consta de 7 consideracions i 7
acords. A la segona consideració diu: “Que el projecte va ser executat l’any
2008 sense comptar amb l’informe favorable d’ENB, sense haver estat
avaluades les repercussions ambientals respecte de la Xarxa de Natura 2000,
i sense haver estat sotmès al procediment d’impacte ambiental”. Val la pena

llegir el document complet per fer-se una idea de “l’assumpte”.
21

Dilluns

Ahir i a l’edat de 90 anys, va morir a Palma Llorenç Sastre Picornell (en
Llorenç Ferrà), casat amb Catalina Morro Albertí i actual propietari de la
Torre de Sa Baronia. El funeral tendrà lloc demà a l’església parroquial de
Pius X de Ciutat. Descansi en pau.

24

Dijous

Dilluns passat, l’Associació Reis de Mallorca, fundada l’any 1994 i que agrupa
uns 30 hotels singulars -“amb caràcter” diuen ells-, va elegir com a president
en Francesc Xavier Vives Vich (en Xesc de s’hotel), després d’haver estat
vicepresident els darrers 4 anys. Enhorabona a n’en Xesc en particular, i a la
hoteleria banyalbufarina en general, per tenir a partir d’ara i dins el món
hoteler, aquest qualificat representant.

26

Dissabte

Avui s’ha sabut que, segurament ahir vespre, algú o alguns llevaren del seu
lloc les dues barreres de ferro que la propietat d’Es Rafal tenia posades, i
tancades amb pany i clau, a la seva partió amb Planícia: una entre la Font
des Gabell i la Font de s’Obi (Camí Vell d’Estellencs) i l’altre en el camí que
va cap a les cases (Camí Antic de Planícia). Aquesta barrera ara es troba
fermada amb una cadena davant una de les portes de la tafona. Les
associacions Bany-Al-Bahar i Amics de Banyalbufar han fet púbic un
comunicat dient que fets com aquest són lamentables, però que també és
lamentable i vergonyós que, dos anys després d’haver adquirit Planícia per
quasi 12 milions d’euros públics, encara no sigui possible accedir-hi per uns
camins que des de temps immemorials han estat vies de comunicació social i
econòmica entre Banyalbufar i els pobles veïnats.

28

Dilluns

El “Diario de Mallorca” d’ahir publicà una entrevista al nostre apotecari,
Javier Belenguer que, com a president de l’Associació d’Empresaris explica,
molt bé per cert, la problemàtica que patim a Banyalbufar per la circulació,
especialment els caps de setmana, de les motos de gran cilindrada.
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

9,2

16,7

12,2

Dia

10

25

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

49,10

57,0
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