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4 Dilluns Ahir, com s’ha fet ja en els darrers anys, BanyalBahar va organitzar 
el pancaritat a Planícia. Una seixantena de persones varen pujar fins a 
ses cases de Planícia on varen compartir les darreres panades, robiols 
i crespells de Setmana Santa. Amb aquest acte es dóna inici als actes 
commemoratius  del  25  aniversari  de  l’Associació  Cultural  Banyal
Bahar.

5 Dimarts El  BOIB de dissabte passat  publicà una modificació de  les  bases del 
concurs  de  mèrits  per  cobrir,  de  forma  interina,  la  plaça  de  TAG 
(tècnic  d’administració  general)  que  l’Ajuntament  havia  convocat  el 
mes passat.

18 Dilluns El diari Última Hora del passat dissabte 16 d’abril, publicava la notícia 
“Rifirrafe a cuenta de las llaves para acceder a la Font de la Vila” en la 
qual s’informava que, a l’assemblea de la Comunitat de Regants, hi va 
haver  alguna  tensió  entre  representants  de  la mateixa  i  el  portaveu 
d’Assemblea  per  Banyalbufar  amb  motiu  del  vot  favorable  de 
l’Assemblea  a  reclamar  les  claus  de  la  Font  de  la  Vila  per  a 
l’Ajuntament.  Recull  la  notícia  que  el  portaveu  de  l’Assemblea  va 
condicionar  l’entrega  d  eles  claus  a  la  realització  de  les  proves 
sanitàries reclamades pel Govern.

21 Dijous La Mancomunitat de Tramuntana recupera los pueblos que se fueron 
és el titular amb que El Mundo informa que els pobles que la passada 
legislatura  (Esporles,  Valldemosa,  Puigpunyent  i  Banyalbufar)  varen 
abandonar  la  Mancomunitat  de  Tramuntana  s’hi  ha  tornat  a 
incorporar. Ahir se va celebrar la primera reunió a Sóller, en la qual es 
varen  tractar  temes  com  la  recollida  de  fems,  la  defensa  dels 
interessos  comuns  relacionats  amb  el  turisme,  la  conservació  de 
l’entorn  i  les subvencions per  ferho possible,  les  rutes senderistes o 
les  contrapartides  per  ser  un  territori  protegit  sotmès  a  una  alta 
pressió de visitants.

23 Dissabte El  diari  “Última  Hora”  de  dijous  publicava  una  notícia  titulada  “El 
Ajuntament  de  Banyalbufar  pierde  una  subvención  de  10.000  euros 
para  la  restauración  de  sa  Canaleta”  segons  la  qual  l’Assemblea  per 
Banyalbufar  i  es  Port  ha  denunciat  que  l’Ajuntament  de  Banyalbufar 
ha perdut una subvenció de 10.00 euros del Consell de Mallorca per a 
la restauració de sa Canaleta, de propietat municipal, per presentar la 
documentació fora de termini.

25 Dilluns Des del  passat divendres,  a  les  xarxes  socials hi  ha un debat  intens 
arran de  la notícia que el  tram de carretera entre Esporles  i Andratx 
estarà  tancat  el  proper  dissabte  amb  motiu  de  la  celebració  de  la 
prova  ciclista  312.  Al  llarg  d’aquest  cap  de  setmana  s’han  col·locat 
cartells  amb  els  horaris  de  tancament  previstos  per  a  cada  tram 
d’aquesta  carretera,  segons  els  quals  Banyalbufar  i  Estellencs 
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quedaran incomunicats entre les 09.00 i les 14.00 h. La prova ciclista 
compta amb la inscripció d’uns 4.000 corredors.

25 Dilluns Divendres  passat  hi  va  haver  ple  extraordinari  de  la  Corporació 
Municipal.  El  primer  punt  era  l’aprovació  de  l’ordenança  dels  camins 
públics  d’es  Rafal  i  Planícia  (per  Sa  Costa,  passant  per  davant  ses 
cases  des  Rafal  i  continuant  cap  a  les  cases  de  Planícia,  o  cap 
Estellencs  per  sa  font  de  s’Obi).  El  segon  va  ser  la  ratificació  d’un 
Conveni  amb  el  Consell  de  Mallorca  per  a  la  instal·lació  de  tres 
hidrants  per  a  emergències  (Torrent  den  Roig,  sa  carretera  nova  i 
torrent de Can Fura).

27 Dimecres Última  Hora  d’ahir  publicava  que  l’apertura  del  Camí  d’Estellencs  és 
imminent.  Segons  l’acord  del  ple  del  passat  dia  22,  relatiu  a 
l’ordenança  que  regula  l’ús  de  les  vies  públiques,  permet  l’apertura 
d’aquest camí, després de la seva senyalització i condicionament, per 
tal de donar compliment als requisits previst per l’Audiència Provincial. 
S’obre un termini d’un mes per a exposició pública de l’ordenança per 
tal que s’hi puguin presentar al·legacions.

29 Divendres La setmana passada i per a incorporarse a l’Ajuntament d’Andratx, la 
nostra Secretària, Catalina Eva Alemany Covas, ha deixat la seva plaça 
a l’Ajuntament. De moment i de manera accidental, aquestes funcions 
seran realitzades per l’auxiliar Isabel Mª Albertí Tomàs.

30 Dissabte Per a avui horabaixa, BanyalBahar ha convocat  l’assemblea general 
per  als  socis  i  sòcies.  En  el  transcurs  de  la  mateixa,  a  més  de 
presentar  la  memòria  de  l’any  passat  i  la  situació  econòmica,  està 
previst  que  s’informi  dels  actes  que  l’associació  ha  preparat  per 
commemorar el seu vinticinquè aniversari.

Informació meteorològica del mes 

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

Temperatura (ºC) 8.0 22.9 15.9 Est. AEMET / Sa Coma

Dia  (hora) 8  (22:30) 16  (14:50) 64.6 l. 


