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1

Dissabte

A la reunió que el passat dia 22 va celebrar la comissió en defensa dels
camins públics des Rafal i Planícia, es va acordar presentar uns suggeriments
a les NN SS d’Estellencs, (que ara estan en tramitació) per tal que aquestes
donin continuïtat als camins que des de Banyalbufar arriben al seu terme
municipal. Ahir es va formalitzar aquesta presentació.

2

Diumenge

El BOIB de dimarts passat dia 27 va publicar les festes locals de l’any que ve,
que seran dia 25 de juliol, Sant Jaume, i dia 6 de setembre (divendres)
perquè el dia de la patrona cau en diumenge.

4

Dimarts

Dissabte passat, devers les 11 del matí, es va poder veure una “estampa”
ben curiosa. Per damunt els paretons de la carretera, just devora Sa Canal,
s’hi passejaven –ben tranquilles- tres perdius que al cap d’una estona
volaren cap a les marjades de Sa Baronia. Sembla que darrerament aquestes
aus han proliferat i es poden veure amb certa freqüència per determinats
indrets com Sa Torre, Sa Canaleta, Can Tit, etc.

7

Divendres

Despús-ahir l’Associació Socio-Cultural de Gent Gran i avui l’Associació de
Persones Majors, han celebrat amb els seus respectius associats el dinar de
Nadal que habitualment fan cada any. Els àpats han tengut lloc en el
restaurant Can Paco.

8

Dissabte

Aquesta setmana l’Ajuntament ha començat a installar la illuminació
nadalenca i ha anunciat una campanya de recollida de joguines, roba i
aliments per fer arribar a diferents entitats de beneficència social.

9

Diumenge

Després de fer-ho durant deu anys consecutius, enguany Bany-Al-Bahar ha
deixat d’organitzar les matances populars.

10

Dilluns

El Diari de Balears d’avui i sota el títol “Esporles, Banyalbufar i Puigpunyent
fan pinya pels camins públics de Planícia” publica una notícia segons la qual
els tres ajuntaments presentaran allegacions al d’Estellencs perquè les
seves NN SS contemplin l’antiga xarxa de camins entre tots aquests pobles i
que ara, a més, facilitarien l’accés a la finca pública de Planícia.

12

Dimecres

La premsa d’ahir es feia ressò del guardò que l’Obra Cultural Balear a
concedit a l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar dins l’edició dels XXVI Premis
31 de Desembre, més concretament el que du el nom de Francesc de Borja
Moll. Al final del noticiari podeu veure un extracte de l’acta del jurat
d’aquests premis, els quals es lliuraran a la gala de la Nit de la Cultura 2012
que tendrà lloc aquest divendres a l’Auditori de Manacor.

16

Diumenge

Tal com estava previst, Francesc Albertí i Picornell i Apollònia Mas i Servera,
president i vocal de Bany-Al-Bahar, la nit de divendres passat pujaren a
l’escenari del nou Auditori de Manacor per tal rebre, davant de més de 700
persones, el premi Francesc de Borja Moll. És la primera vegada que aquest

tipus de reconeixement arriba a Banyalbufar. Junta Directiva, socis, sòcies i
simpatitzants de Bany-Al-Bahar, estam tots d’enhorabona !!.
1/2

19

Dimecres

El passat dissabte horabaixa, l’associació d’esplai familiar Sa Tomàtiga va
omplir la Plaça de la Vila per tal de penjar a les oliveres la decoració
nadalenca que havien preparat. Papàs, mamàs, i molts de nins i nines hi
participaren activament. La festa acabà amb una bona xocolatada.

27

Dijous

La principal novetat de les Matines d’enguany va ser l’hora de la seva
celebració: a les 6 de l’horabaixa. Hi havia dubtes de com podria afectar el
canvi d’hora el nombre d’assistents, però la resposta va ser bona perquè va
acudir-hi força gent. El Rector fou l’oficiant i na Paulina Maymó Tomàs, na
Caterina Nadal Picornell i en Joan Belmonte Garí, foren els protagonistes del
cant de la Sibilla, de l’Àngel i del Sermó de la Calenda.

30

Diumenge

En pocs dies de diferència les germanes Ana i Elena Cànaves Sainz, casades
amb Nicolas Ripoll i Salvador Bennassar, respectivament, han tornat a ser
mamàs. Dia 18 n’Ana va ser-ho per segona vegada, una nina que es dirà
Carmen; i ahir va ser n’Elena qui va tenir el seu tercer infant, també una
nina i de nom li han posat Pia. No cal dir que enguany la familia de Can Pico
ha tengut unes bones festes de Nadal. Enhorabona a totes i tots ells.

31

Dilluns

Per tancar l’any farem referència a les subvencions i ajuts econòmics que
l’Ajuntament ha concedit a diverses entitats sense ànim de lucre. A les tres
úniques associacions que presentaren el seu projecte a la convocatòria
pública i a la qual hi havia destinats 4.000,00 €: Guitarres i Pues, 800,00 €;
Bany-Al-Bahar, 400,00 €; Sa Tomàtiga, 75,72 €. Altres ajuts directes a
associacions per actes públics on collabora l’Ajuntament: Persones Majors,
566,45 €; Es Penyal, 500,00 € i Zona Fóvea, 2.400,00 €.

EXTRACTE DE L’ACTA DE CONCESSIÓ DELS XXVI PREMIS
La Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, erigida en Jurat
dels "Premis 31 de desembre de 2012", reunida dia 30 de
novembre de 2012, a les 20 hores, a Can Alcover, seu
institucional de l'entitat, de les candidatures presentades,
decideix atorgar els següents guardons:
(...) PREMI FRANCESC DE B. MOLL, que distingeix una
entitat que, a les Illes Balears, s'ha destacat per la seva
dedicació a la normalització de la llengua i la cultura catalanes,
i a l'aprofundiment de la identitat nacional, a l'ASSOCIACIÓ
CULTURAL BANY-AL-BAHAR per desplegar la seva activitat
conscienciadora i de promoció lingüistico-cultural en un
municipi petit de la Serra de la Tramuntana, la qual cosa posa
en més valor el seu treball. Impulsa des de fa denou anys, amb
exigència i ininterrompudament, la publicació de nombrosos
llibres i fonogrames relacionats amb Banyalbufar; ha organitzat
conferències o estudis de recuperació i valorització del
patrimoni arquitectònic i natural del municipi. D'aquesta
dedicació en destaca la seva campanya per la compra de la
finca de Planícia, que el Govern de les Illes Balears va
materialitzar el febrer del 2009. (...)

ELS ALTRES GUARDONATS
Premi Josep Mª LLompart. Cels
Calviño Andreu.
Premi Emili Darder. Enllaçats pel
Català, Assemblea de mestres i
professors de Català, Plataforma
CRIDA.
Premi Bartomeu Oliver. Antoni
Gomila, per Acorar.
Premi Miquel dels Sants Oliver.
Diccionari de Partits Polítics de les
Illes Balears (1900-2008).
Premi Bartomeu Rosselló Porcel.
Francesc Vicens Vidal.
Premi Aina Moll i Marquès.
Plataforma per la Llengua.
Premi Gabriel Alomar. Obrint Pas.
Reconeixements especials. Als
professionals de l’OCB i a Jaume
Bonet i Bartomeu Amengual.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

8,0

20,0

13,5

2 (06:20)

15 (05:30)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

2,6

4,0
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