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Dimarts

Ja fa un parell de dies que a Ses Escoles ha començat un taller de pintura,
organitzat per l’Ajuntament i que imparteix na Bella, una al·lota que fa un
parell de mesos que resideix entre nosaltres. Les classes tenen lloc els
dimecres horabaixa i els dissabtes al matí i duraran fins al mes de juny.
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Dijous

També a Ses Escoles i els dissabtes horabaixes, continuen les reunions d’un
grup de gent que ja ha decidit constituir una agrupació d’electors per
presentar una candidatura a les properes eleccions municipals. L’agrupació
ha adoptat el nom de: Assemblea per Banyalbufar i es Port.
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Dimarts

Ahir horabaixa estava convocada i va tenir lloc una sessió ordinària del Ple
de l’Ajuntament. Dels dotze punts de l’ordre del dia destacarem l’aprovació
del pressupost 2015 de la Corporació, que ascendeix a la quantitat de
1.014.000 euros, i la convocatòria de licitació del servei de recollida de fems.
Aquest darrer punt havia motivat un document de “reparo” de la secretàriainterventora, atès que des de l’any 2012 aquesta prestació de servei es
realitzava sense haver-se fet, en el seu moment, l’oportuna licitació.
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Dimecres

Ahir, a Palma i a l’edat de 87 anys, va morir na Lola Navarro Díaz, vídua de
Josep Picornell Picornell, de Ca s’Hereu. El funeral tendrà lloc aquest
divendres a l’església de Sant Francesc de Paula de Ciutat. Al cel sia.
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Divendres

El “Diario de Mallorca” d’ahir es feia ressò d’un altre punt tractat en el plenari
de dilluns passat. S’esmenta que la Corporació votà en contra, per quatre
vots a tres, de la declaració de municipi antitaurí que havia presentat el grup
d’Esquerra Republicana.
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Diumenge

La revista Brisas, que cada dissabte surt amb el diari “Última Hora” i que
setmanalment publica un reportatge de cada poble, ahir en va treure un de
Banyalbufar. A partir d’unes explicacions de Paco Albertí, com a president de
Bany-Al-Bahar, i uns exemples de com han evolucionat els comerços, fa
referència als canvis que hem sofert en el poble en els darrers anys. El
reportatge va acompanyat d’unes bones fotografies dels sis banyalbufarins i
banyalbufarines que hi han intervingut.

16

Dilluns

Per la premsa de dissabte passat hem sabut que, el dia abans, les màximes
autoritats del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament d’Esporles, visitaren les
obres de recuperació del Camí des Correu que es fan al llarg dels 7,6 km.
que hi ha entre Esporles i Banyalbufar . El nostre Batlle també hi estava
convidat, però no va poder assistir-hi per un imprevist de darrera hora.
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Dimecres

Ahir matí, en el jutjat de primera instància número 5 de Palma, va començar
la vista del plet que ha de pronunciar-se sobre la titularitat pública dels
camins que passen per la possessió des Rafal i que, com es prou conegut,
afecten a tota la xarxa d’antics camins entre Banyalbufar i els pobles veïnats
d’Esporles, Estellencs i Puigpunyent. A més d’aquesta vista, hi ha prevists
tres dies més d’actuacions judicials.
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21

Dissabte

La Direcció Insular de Carreteres (Consell de Mallorca), des d’Estellencs cap
a Banyalbufar i en determinats indrets, està realitzant la construcció d’uns
bons murs o marges de pedra a la part de dalt de la carretera. Pareix una
bona feina que, sens dubte, evitarà despreniments que poden resultar
perillosos per a la seguretat vial de la Ma-10. Començaren fa unes setmanes
per devers Son Serralta i ara ja són per Sa Font de sa Menta
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Dilluns

Sembla que la nova agrupació d’electors Assemblea per Banyalbufar i es
Port, està fent feina “a les totes”. Els passats tres dissabtes ha fet berenars
de presentació a diferents col·lectius i associacions i ha publicat un butlletí
explicant els seus objectius i motivacions. També ha fet públic que el seu
cap de llista a l’Ajuntament serà en Francesc “Paco” Albertí Picornell.
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Dimecres

Despús-ahir hi va haver ple extraordinari de la Corporació Municipal. Sens
dubte el punt més important era la revocació de l’aprovació inicial de la
revisió de les NNSS de Banyalbufar i del Catàleg de Patrimoni, aprovats el
27 de maig de 2014, cosa que es realitzà amb el vot favorable de tots els
regidors. I això -la revocació- perquè segons diu un “informe justificatiu”,
l’aprovació inicial va tenir lloc dos dies abans de l’entrada en vigor d’una
nova normativa (publicada dos mesos abans). En definitiva, tota una
feinada, una forta despesa i unes expectatives de tenir unes noves normes
urbanístiques, se’n han anat a norris.
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Dissabte

Estam a punt d’acabar el mes i el poble sembla que està més content i
animat. Coses com que la Font de la Vila ha revengut amb les darreres
pluges, que els hotels i establiments turístics ja estan oberts i que avui el
termòmetre s’ha enfilat fins a quasi els 19o, contribueixen a aquest “bon
ambient”; per no parlar dels “efectes” de la primavera, en tots els sentits, és
clar.

TAST DE TOPONÍMIA
Queda pendent

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.9

19.2

12.9

Est. AEMET / Sa Coma

16 (23:59)

29 (17:10)

pendent
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