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1 Dimarts Ahir, a les 9 del matí, a la Casa de la Vila hi va haver ple ordinari (el 
darrer d’enguany). A l’ordre del dia, a més dels assumptes de tràmit, 
hi figuraven tres mocions presentades per l’Assemblea i el calendari de 
plens ordinaris per a l’any que ve. La moció perquè l’Ajuntament 
faciliti la participació i una millor informació al ciutadans fou aprovada 
per unanimitat, però l’equip de govern votà en contra de la millora de 
la pavimentació dels carrers i del manteniment del parc infantil perquè 
“ja s’estan preocupant i fent feina sobre tot això”. Tampoc va haver-hi 
acord amb el calendari de plens, l’equip de govern en proposava set a 
l’any (tots a les 9 del matí, excepte un a l’horabaixa) i l’oposició en 
demanava onze (tots a les 19:30, excepte un el matí). L’equip de 
govern guanyà les votacions gràcies al vot de qualitat del Batle en 
funcions,  senyor Joan Peralta Palmer. 

4 Divendres Ahir va morir, a l’edat de 100 anys, Francisca Font Serra. Les exèquies 
tendran lloc avui al cementiri de Son Valentí. El nostre condol a tots 
els seus nebots i nebodes. 

7 Dilluns S’atraquen ja les festes de Nadal i el passat dissabte horabaixa varen 
començar l’església els assajos dels més petits per fer de pastorets el 
dia de Matines. 

9 Dimecres Ahir, coincidint amb el que hagués estat el 102 aniversari del 
naixement de Maria Albertí Albertí, Donya Maria, les seves exalumnes 
varen oferir una missa en memòria seva. La missa va comptar amb 
l’assistència de gran quantitat de les seves alumnes, algunes residents 
a Banyalbufar i altres vingudes des de Palma o altres indrets de 
Mallorca. En acabar la missa, es va fer una breu semblança del que va 
ser la seva vida. 

14 Dilluns L’Última Hora de divendres passat, sota el titular “Branson paga 15.3 
millores para recuperar la finca de Son Bunyola en Banyalbufar” 
informava que, al llarg de la mateixa setmana, Branson havia tancat 
l’operació, a Londres, a través de la filial Virgin Hotels Group Limited. 
Segons comunica el mateix Branson, la finalitat és explotar un 
agroturisme cinc estrelles dins la finca de Son Bunyola. 

16 Dimarts Ahir va néixer en Claudio, fill de Josep Lluís Rosselló Sanz i Ana Belén 
Plaza Clemente, banyalbufarins residents a Es Port des Canonge. Des 
d’aquí donam la benvinguda a en Claudio i l’enhorabona als papàs i a 
la resta de familiars. 
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23 Dimecres Ahir, el programa Tira Tira que emet IB3 va estar dedicat a la Mola de 
Planícia. En Rafel de Can Renou va estar acompanyat, per fer aquesta 
excursió, del grup excursionista d’Esporles. 

25 Divendres Ahir, a les 18.30 h, varen començar les Matines, presidides enguany 
pel nou rector, Mn. Miquel Lliteres Rubí. En el transcurs de les 
mateixes es varen interpretar, com és habitual, el cant de l’Àngel, a 
càrrec de la nina Aina Seguí i la Sibil·la, a càrrec de Cristina Forteza 
Font. El Sermó de la Calenda va ser pronunciat pel nin Jaume Vich. 

28 Dilluns Ahir horabaixa, a les 19.00 h, va arribar el Patge Reial a la plaça de la 
Vila per tal que tots els nins i nines de Banyalbufar li poguessin fer 
entrega de la carta. Una vegada entregades les cartes, hi va haver 
sopar a la mateixa plaça per part dels més petits. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes*  

 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC)     Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora)       

 
* Aquest mes no es pot facilitar informació meteorològica perquè l’estació de l’AEMET no 
ha estat operativa durant 12 dies. 


