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1 Dimecres Per a demà a les 13:00 hores hi ha convocada sessió plenària ordinària de la 
Corporació Municipal. De l’ordre del dia de la mateixa cal destacar que 
s’informarà sobre l’estat del contenciós administratiu contra Partero S. L. per 
l’obertura de les barreres, i la proposta d’adhesió a la declaració de la Serra 
de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.  

3 Divendres Els diaris de despús-ahir informaven que dues entitats d’àmbit europeu: 
“European Lawdorners Organization” i “The Rise Foundation” amb seu a 
Brussel�les, han enviat cartes al Govern Balear i al Consell de Mallorca, 
donant suport a les actuacions que fan els Benson i criticant durament les 
administracions i les associacions de Banyalbufar que defensen l’obertura de 
les barreres d’Es Rafal. Comentari: i què han de dir, si a la seva pròpia web 
(europeanlawdorners.org) es defineixen com a “una oficina europea 
multidisciplinar per els propietaris i administradors de terra”. 

4 Dissabte En poc més de quinze dies, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha fet, 
just devora les barreres de Planícia de Sa Font de sa Menta (a mà dreta 
anant cap Estellencs), una esplanada on hi poden aparcar una dotzena i 
mitja de cotxes. Les obres s’han completat amb un caminoi que, a l’altra 
costat de la carretera, facilita l’accés al camí que puja cap a les cases. 

9 Dijous Aquests dies passats, de festes i de “ponts”, hem pogut veure molts 
d’excursionistes per dins la vila. Alguns d’ells estaven estranyats de no poder 
anar a fer una cervesa o un cafè perquè, com ja és habitual per aquestes 
dates, “tot està tancat”. La veritat és que “com a poble” no quedam molt bé 
... és una mala imatge que s’hauria de millorar. 

10 Divendres Per ahir horabaixa, l’Ajuntament havia convocat (de rampellada) una reunió 
per tal d’elegir una persona que, en representació dels propietaris de 
finques, pogués ser un dels 62 membres que ha de tenir el Ple de l’Autoritat 
de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, un organisme que 
es constituirà els propers dies. Un èxit !!! ... hi assistiren cinc persones que, 
amb molt de seny, decidiren fer una “elecció provisional” a l’espera d’una 
nova i millor convocatòria de propietaris. 

13 Dilluns Ahir i després de quinze anys de ser el “nostre” policia local, va causar baixa 
en Guillem Salleres Vives (Palma, 1968). Sabem que en Guillem dóna 
continuïtat a la seva carrera professional passant a prestar serveis a Palma. 
Arribat aquest punt, és just i necessari reconèixer i agrair la tasca (no gens 
fàcil) que com a funcionari públic ha realitzat en Guillem a Banyalbufar i, és 
clar, desitjar-li un bon futur. 

16 Dijous El passat cap de setmana Bany-Al-Bahar va organitzar la novena edició de 
les matances populars. Sota la direcció “tècnica” del matrimoni i membres de 
la Junta de l’Associació, Joan J. Albertí Tomàs (Joan Masset) i Apol�lònia Màs 
Servera, s’elaboraren uns 90 k. de sobrassada; la seva venda (a 14,00 €/K.) 
va servir per sufragar les despeses de l’activitat i encara quedà un petit 
superàvit que es destinà al fons de l’associació. 
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18 Dissabte Fa uns quans dies que el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca, 
i mitjançant una maquinària especial, està realitzant obres en un tram de la 
carretera cap a Estellencs, devora Sa Cova de Ca na Leta (p.k. 89,000 a 
89,300 de la Ma-10), per tal d’evitar el perill que suposa el despreniment de 
pins i terra que darrerament es produeix en aquest indret.  

21 Dimarts Divendres passat, la majoria dels responsables de les associacions del poble 
assistiren a una reunió, convocada pel Batlle “...per donar comptes de l’estat 
de tramitació i les gestions efectuades, per a la recuperació per a usos 
públics dels camins de Planícia i des Rafal...”, reunió –que tot s’ha de dir- 
havia estat reclamada per tres associacions en el passat ple municipal de dia 
2. Atès que no es va explicar cap cosa nova o que ja no s’hagi dit en aquest 
noticiari, tan sols esmentarem que hi assistiren els dos advocats que 
assessoren i defensen la postura de l’Ajuntament (és a dir, la del poble) en 
aquest assumpte dels camins: Josep Massot Tejedor i Josep Alonso Aguiló. 

26 Diumenge Enguany les Matines varen  resultar molt “animades”. A les 23 hores i amb 
l’església ben engalanada, el Vicari Mn. Eugeni Rodríguez tocà la campaneta 
de la sagristia i donà inici a la solemne Nit. Del Sermó de la Calenda, la 
Sibil�la i del cant de l’Àngel, s’encarregaren en Joan Cunill Vallés (11 anys), 
Cristina Forteza Font (organista i directora del cor parroquial) i Pilar Albertí 
Barceló (7 anys), respectivament. En acabar l’ofici i abans de la xocolata 
final, el grup de Guitarres i Pues cantà unes nadales. Tot va anar com una 
seda !! 

30 Dijous Com cada any, i ja són 25, en el Nadal banyalbufarí no hi falta el betlem d’en 
Jaume de Cal Tio (Jaume Albertí Picornell, Banyalbufar 1936). Un betlem 
preciós i cada vegada més famós a Mallorca, com ho demostra el fet que 
ahir el diari “Última Hora” li dedicà un bon reportatge, amb sis fotografies 
incloses. Enguany en Jaume ha fet i incorporat 5 carros.  

31 Divendres Acabarem l’any esmentant, al final del noticiari, unes dades que hem trobat 
a la web del Institut d’Estadística de les Illes Balears (són les darreres que hi 
ha publicades). A més, aquestes dades corroboren que, quan a població, 
som el tercer municipi més petit de les Illes Balears, després d’Escorca (280) 
i Estellencs (389). 

 
Informació meteorològica del mes  

 

Estació Can Colom Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 6,8 22,4 12,8  Estació Sa Coma Est. S’Arboçar 

Dia 16 8   50,6 Pendent  

 
Dades del Padró Municipal 2009:  605 persones en total 

 
 Menys de 16 anys Entre 16 i 64 anys 65 o més anys Total 
Homes 36 245 56 337  (55.70%) 
Dones 24 189 55 268  (44.30%) 
 

Lloc de naixement, percentatge sobre el total de població. 
A Banyalbufar A la nostra CC. AA. A altres CC. AA. A l’estranger 

34,21 38,84 12,90 14,05 
 

 


