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Ahir, a Ses Escoles, va començar un curset per a la manipulació de
productes fitosanitaris, organitzat per l’Ajuntament de Banyalbufar
després d’una petició que va fer el grup municipal de l’Assemblea en
un plenari. El curset tendrà una durada de 25 hores i és impartit per
tècnics d’ASAJA. Hi assisteixen 22 persones que podran obtenir el
carnet de nivell bàsic, el qual, entre d’altres coses, és necessari per a
la compra de productes fitosanitaris (excepte els de petita mida).
La setmana passada començaren les obres de reforma de la
instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic a la carretera d’accés al
Port des Canonge, en el tram que (de baixada) transcorre entre
l’entrada a la possessió de Son Coll fins a la “part vella”. Aquesta obra
fou adjudicada el mes de novembre passat a l’empresa Joan Ferrà
Bestard, per un import de 85.826,90 €. Per dur-la a terme,
l’Ajuntament té concedits 100.000 € dins el Pla d’Obres i Serveis que
anualment adjudica el Consell de Mallorca.

Banyalbufar necesita cubas de agua por el retraso del nuevo pozo es

el titular de l’article que ahir publicava Mallorcadiario.com. Segons es
diu a l’article, el batlle ha declarat que, des de fa tres setmanes, s’han
de comprar 10 cubas d’aigua perquè la conselleria encara no permet
utilitzar el nou pou que ha de servir per abastir el poble. L’antic pou fa
dos anys que no es pot utilitzar i el nou ja està acabat però està a
l’espera que el Govern doni llum verda al seu ús.

En el ple de la corporació municipal d’ahir, s’aprovaren les ordenances
per a la retirada de vehicles abandonats i la d’atorgament d’ajuts
econòmics a les entitats sense ànims de lucre. Però el punt més
destacat de l’ordre del dia, i molt important per a Banyalbufar, va ser
l’acceptació de la donació que han fet els germans Lluís Salvador,
Antònia i Maria Cristina Vives Bauzá de la seva part de propietat de Sa
Torreta, en total un 9.36%. Així doncs, els banyalbufarins i
banyalbufarines ja tenim el 34.36% de Sa Torreta. Esperam que
aquesta bona notícia s’anunciï ben aviat i se celebri així com cal.

Última Hora d’ahir publicava la notícia “La grabación y difusión de los
plenos de Banyalbufar se fijará por reglamento” en la qual es recollia

que l’Assemblea per Banyalbufar i es port havia tornat a presentar la
moció en la qual es sol·licitava dotar la sala de sessions dels mitjans
necessaris per a la seva gravació i reproducció en directe a través
d’internet. La proposta fou rebutjada per l’equip de govern, al·legant
que existeixen problemes jurídics relatius a la llei de protecció de
dades. Per tant, quedaria pendent de l’elaboració d’un reglament
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orgànic.
En la mateixa notícia, es feia ressò que el ple va aprovar, per
unanimitat, sol·licitar a la Comunitat de Regants unes claus per tal de
poder accedir a la mateixa per tal de poder realitzar les analítiques
sol·licitades per la conselleria de Salut.
Sota el titular Los problemes de agua en Banyalbufar persistent en
plena Semana Santa, mallorcadiario.com es feia ressò que el batlle
afirma que es fan esforços per tal de garantir el subministrament
d’aigua durant aquesta Setmana Santa per mor de l’augment de
població i que és insostenible continuar portant camions d’aigua.

Última Hora d’avui publica una notícia titulada Día de excursiones por
Mallorca que il·lustra amb una fotografia des Port des Canonge. En la
notícia, després de fer-se ressò que el Dilluns de Pasqua va ser un dia
aprofitat per molts de mallorquins per fer excursions, diu

“excursionistas en el Port des Canonge tras terminar la Volta des
General, que comienza en Banyalbufar. Un atractivo y sencillo
recorrido que discurre entre la montaña y el mar”. Ahir, a la carretera,
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es varen poder comptabilitzar quasi un centenar de cotxes aparcats
per anar a fer l’excursió

El passat dilluns 28 va morir, a Palma, na Teresa Alorda Albertí, de
Cas Carter, a l’edat de 72 anys. El funeral se va celebrar ahir a
l’església de Sant Alonso de Palma. El nostre condol al seu espòs Biel
Rosari, i a les seves filles Margalida i Cati.
La pàgina de Facebook Hi Balearic va publicar ahir un vídeo amb el
títol “Banyalbufar – Cala de dioses” en el qual es poden veure
precioses imatges de la cala.
Informació meteorològica del mes

Per problemes tècnics, aquest mes no podem oferir-vos les dades d’informació
meteorològica. Disculpau les molèsties.
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