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Dilluns

Dimecres passat va haver-hi ple ordinari de la Corporació Municipal, del qual
destacarem l’aprovació de la instauració del pla estratègic de l’Agenda Local
21 i del Reglament del Servei d’Assistència Domiciliaria. També es va
informar de la subscripció de tres convenis amb la CAIB i d’un contracte amb
Juan A. Vives Vallés per dur a terme el Programa de Desenvolupament
Socioeconòmic Sostenible.

3

Dimarts

Despús-ahir, Diumenge de l’Àngel, Bany-Al-Bahar organitzà el VIIIè Dinar
Popular de Fava Parada, a la Plaça de la Vila.

5

Dijous

A la Sala Augusta de Palma ahir va tenir lloc la presentació d’un documental
sobre la Serra de Tramuntana que té per títol L’obra d’un gegant. És tracta
d’una magnífica pellícula, tant per els paisatges que mostra com per les
explicacions que ofereixen els seus protagonistes i que, a més, s’inicia fent
un marge a la finca de Sa Torre de C’an Rigo (just davall Sa Torreta, a la
part de ponent) i acaba amb unes imatges aèries de Banyalbufar.

7

Dissabte

Per a demà i dins un conjunt d’activitats que es desenvolupen a nivell
nacional, esta prevista una trobada de geòlegs i persones interessades en la
geologia al Port des Canonge, una zona –diuen ells- de gran bellesa i interès
geològic. La jornada s’anomena Geolodia11Balears.

8

Diumenge

La nit del divendres passat i fins dissabte de gran dia, va haver-hi fortes
bufades de llevants i estones de xaloc; tomatigueres, empelts joves i els ulls
tendres de les parres ho passaren malament.

9

Dilluns

Despús-ahir horabaixa, a Ses Escoles, la nostra veïna Margarita Lafuente i en
representació de la FEIAB, va oferir una interessant xerrada informativa
sobre les famílies d’acollida permanent d’infants i les seves diferències amb
les acollides temporals i/o adopcions.

10

Dimarts

Avui l’Ajuntament ha distribuït una nota de premsa informant que divendres
passat –a la fi- es va presentar en els Jutjats de Primera Instància de Palma
la demanda, per a la recuperació possessòria i l’afectació a l’ús públic dels
camins de Planícia i Es Rafal. La demanda ha estat redactada per l’advocat
Josep Masot Tejedor i conté uns 80 folis. Cal recordar que va ser en un ple
municipal de dia 21 de maig de 2007, quan es va aprovar dur a terme
aquesta acció judicial.
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Dijous

Aquesta setmana és la dels mítings electorals. Despús-ahir a Sa Plaça va
haver-hi el d’Esquerra Republicana. Per aquest dissabte està anunciat el del
PP i per diumenge el de CxI. Aquests dos darrers faran “doblete”: el matí a
Sa Plaça i l’horabaixa repetiran en Es Port des Canonge

13

Divendres

Dimarts passat, en Pep Ferriol Font (de Ca’n Font) i na Polita Bujosa Roig,
que resideixen a Campos, varen tenir el seu primer infant; es diu Sebastià.
Enhorabona a ells dos i als familiars més propers.
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16

Dilluns

Divendres passat va morir, a Palma i a l’edat de 65 anys, en Tomàs Vibot
Tomàs (fill d’en Màximo –e.p.d.- i na Magdalena Cisa). El funeral tendrà lloc
avui a l’església parroquial de Sant Magí. Descansi en pau.

20

Divendres

El Diario de Mallorca d’avui fa una “bona propaganda” del Bar Bellavista
...”preciosa terraza y comida fresca...”

21

Dilluns

Informar de dues defuncions d’ahir, a Palma: En Miquel Amengual Fontirroig,
de 89 anys, casat amb na Paquita Terrasa Albertí (d’es Comellar); i na Isabel
Barceló Albertí de 56 anys, la filla major d’en Joan de C’an Frare –e.p.d.- i de
n’Antònia de C’an Jove. Els funerals tendràn lloc demà a les parròquies de la
Santíssima Trinitat i de Crist Rei, respectivament. Al cel els vegem.

23

Dimarts

Despús-ahir era el 22-M, és a dir, la jornada electoral 2011 (municipals i
autonòmiques). El dia i les votacions varen transcorre amb total
tranquillitat, fins que devers les 9 i mitja del vespre i per part del grup local
de CxI, es varen celebrar amb alegria els resultats que podeu veure a la
taula de més avall. No n’hi havia per menys: CxI, amb Mateu Ferrà Bestard
com a cap de llista, havia aconseguit la majoria absoluta a l’Ajuntament.
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Dijous

Curiositat: Resulta que les figueres de moro (les de tota la vida) són una
espècie allòctona (que no és d’aquí, vaja) i que, com a tal, es troba dins un
projecte de control i eradicació dins l’àmbit del Paratge Natural de la Serra
de Tramuntana. I com hem sabut això? Idò perquè fa uns 15 dies
observàrem que un personal de l’empresa pública TRAGSA feinejava “penjat”
per davall de Sa Torreta, us imaginau que estaven fent? Ja ho podeu anar a
mirar!! (i si teniu fotos antigues podreu comprovar-ho millor).

29

Diumenge

Ahir, a Palma, va néixer en Gaspar, primer infant de Pere Seguí i Leonor
Amengual Ambròs. En Tià Català i na Francisca de Can Rossinyol ja són
padrins. Enhorabona als nous papàs i familiars més propers

31

Dimarts

Acabarem el noticiari amb més dades sobre les eleccions a l’Ajuntament.
Enguany el cens era de 479 persones (57 menys que el 2007), de les quals
346 votaren presencialment i 33 per correu (79,12% del cens). De cada
partit podem destacar una cosa: la majoria absoluta assolida per CxI,
fonamentada, sens dubte, en els vots provinents del Port des Canonge. Per
contra, el PP banyalbufarí ha fet una passa enrere i ER ha superat les
expectatives. Enhorabona a Mateu Ferrà, que té 4 anys per poder governar
en majoria, cosa que no havia pogut fer en les dues legislatures anteriors.
Número de vots obtinguts per cada formació política.
A l’Ajuntament
Al Consell
Al Parlament

CxI
PP

187
100

(4 regidors)
(2 regidors)

67
113

68
117

ER

76

(1 regidor)
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Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

15,6

30,5

21,6

1

26

Dia

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

12,9

15,0
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