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Dissabte

Estam a punt de començar la campanya electoral i avui ha tengut lloc a la
plaça la presentació de la candidatura de l’agrupació d’electors Assemblea
per Banyalbufar i es Port. En un acte presentat per Pep Tur, els diferents
membres que integraran la candidatura s’han presentat i han esbossat
alguns punts del programa que proposen.
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Dilluns

Una notícia que ens va passar per alt el mes passat: dia 23 de març va
néixer na Laia, primera filla de Francisco Ferrer i Sonia Mir Cruz (de can Tolo
Ditet). Enhorabona a tota la família!!!
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Dimarts

Ha començat a circular amb força la notícia que la sentència sobre els
camins de Planícia ha estat dictada i que ha estat favorable a la reobertura
dels camins. Estarem pendents de les informacions que demà ens facilitarà
la premsa.
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Dimecres

Efectivament, la notícia es confirma i els diferents mitjans de premsa escrita
es fan ressò que la jutgessa ha dictat sentència sobre els camins de la finca
de Planícia, en la qual s’estableix que els camins que condueixen a Planícia i
que travessen la possessió de es Rafal són públics i que, per tant, s’hi haurà
de permetre el pas dels excursionistes.
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Dijous

La notícia de la sentència favorable a la reobertura dels camins continua
passant de boca en boca i l’Ajuntament ha penjat un bàndol a la plaça en el
qual qualifica la sentència com un èxit de tots els banyalbufarins i, per
aquest motiu, organitza un sopar popular per al proper dia 9 de maig, a
càrrec de l’Ajuntament, al qual convida tota la població.
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Divendres

Els mitjans de premsa escrita d’avui es fan ressò del fet que el PP ha
denunciat el Batlle de Banyalbufar davant la Junta Electoral amb motiu del
sopar popular organitzat per celebrar la sentència del jutjat de Primera
Instància favorable a la reobertura dels camins de Planícia. La denúncia es
basa en el fet que l’acte organitzat contradiu l’establert a la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, ja què, aquesta nit passada, ha començat la
campanya electoral de les eleccions autonòmiques i municipals que se
celebraran el proper dia 24 de maig.
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Dissabte

Finalment, la Junta Electoral no ha autoritzat la celebració del sopar previst
per avui vespre. El batlle ha penjat una comunicació lamentant el fet i
ajornant la celebració de la sentència per a després de les eleccions.
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Diumenge

Primer acte de campanya electoral de les tres candidatures que es presenten
a les eleccions del proper dia 24 de maig: l’Assemblea per Banyalbufar i es
Port ha presentat el seu programa en un acte celebrat a es Port des
Canonge.
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Dijous

Continua l’onada de calor d’aquest mes, amb temperatures impròpies de
l’època. Avui, alguns termòmetres casolans, han superat els 40º C de
temperatura, encara que la temperatura màxima facilitada per l’AEMET ha
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estat de 38.4ºC a les 18.00 h. Encara que no bufava fort, ha entrat vent de
xaloc-migjorn.
Per altra banda, i dins els actes campanya electoral, avui s’ha desplaçat al
Palau d’Esports de Son Moix de Palma el president de la Nació, Mariano
Rajoy. Un autocar ha fet la ruta des d’Estellencs fins a Palma passant per
Banyalbufar, on hi han pujat 7 persones.
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Dissabte

Continuen els actes de campanya. Avui ha estat el torn de l’Assemblea per
Banyalbufar i Es Port: a les 19.00 h, a la plaça de la Vila, han fet la
presentació del seu programa davant un centenar de persones. Al mateix
temps, el Partit Popular ha fet el seu primer mitin al Port des Canonge.
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Diumenge

Avui el mitin del Partit Popular ha estat a sa Plaça de la Vila, a Banyalbufar.
Davant un centenar de persones, n’Aina Ferriol Font ha presentat el
programa de la llista que encapçala. De la direcció del Partit Popular, ha
donat suport a la candidatura na Catalina Cirer Adrover.
Al mateix temps, el Pi, i amb l’assistència de Josep Melià, ha fet el seu mitin
al Port des Canonge.

18

Dilluns

El BOIB de dia 16 de maig publicava una convocatòria de l’Ajuntament de
Banyalbufar per a la concessió administrativa de dues places a l’aparcament
municipal del carrer Comte Sallent per a un termini de 52 anys. Les ofertes
es poden presentar fins al proper dia 16 de juny.
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Dimarts

Ahir horabaixa diversos testimonis varen divisar les restes d’una balena, en
avançat estat de descomposició a les aigües de S’Arenal a Banyalbufar, a
uns 600 metres de la costa.
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Divendres

Ja som al darrer dia de la campanya electoral i avui és el torn del Pi, que fa
la presentació del seu programa i de la seva candidatura en un acte celebrat
a la Plaça de la Vila, al qual ha seguit un sopar.
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Diumenge

Avui és dia de jornada electoral i al local social de la Plaça de la Vila s’ha
obert la que sempre és l’única Mesa electoral, presidida per Mateu Tomàs,
de Sa Coma i a la qual actuaven de vocals en Joan Salvà i na Virginia Monje.
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Dilluns

Els resultats, pel que fa a les eleccions municipals celebrades ahir, han estat
els següents: El PI 194 vots; Assemblea per Banyalbufar i es Port 140 vots i
Partit Popular 34 vots. Per tant, el repartiment de regidors ha estat quatre
per al PI i tres per a l’Assemblea per Banyalbufar i es Port.

TAST DE TOPONÍMIA
Queda pendent

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

13.7º

38.4º

20.1º

Est. AEMET / Sa Coma

23 (01:20) 14 (17:20)

8.2 l.
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