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El “Diario de Mallorca” d’avui publica, en la contraportada que
“Branson compra dos grandes fincas más y se adueña de
Banyalbufar”. En l’article, de Matíes Vallès, s’informa que, a més de
Son Bunyola, Branson ha comprat Son Balagueret i Son Valentí.

Ahir va tenir lloc un dinar popular de fava parada que va organitzar
l’Associació Cultural Bany-al-Bahar a la plaça dins al calendari d’actes
commemoratius del 25è aniversari de l’associació. Al dinar hi varen
assistir un centenar de persones que varen poder degustar un dinar
compost d’entrants, una magnífica fava parada preparada per
n’Apol·lònia, la nostra presidenta, fruita, dolços i cafè. Un magnífic
menú servit en un plat commemoratiu de l’aniversari de l’associació.
En el web de l’Ajuntament, avui s’ha publicat un decret de Batlia
segons el qual i atès el resultat de les proves de selecció, s’anomena
com a nova Tècnica d’Administració General de l’Ajuntament a
Catalina Riera Jaume. No ho diu el decret, però sabem que és
d’Estellencs i que coneix ben bé el nostre poble.

Ahir vespre va tenir lloc la presentació del vídeo que Bany-al-Bahar ha
elaborat amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari. El vídeo va ser
presentat davant un bon grapat de banyalbufarins i banyalbufarines
d’ompliren l’església. L’acte va ser presidit pel president del Consell de
Mallorca, Miquel Ensenyat; el batlle de Banyalbufar, Mateu Ferrà i la
presidenta de l’Associació Bany-al-Bahar, Apol·lònia Mas. En el
transcurs de l’acte, es va fer un repàs a les activitats que al llarg
d’aquests vint-i-cinc anys ha dut a terme l’associació, i s’encengueren
vint-i-cinc espelmes per tal que la flama iniciada dia 2 de gener de
1991 continuï vigent. A continuació es va projectar el vídeo, d’una
mitja hora de durada, amb imatges dels actes realitzats al llarg
d’aquests vint-i-cinc anys i amb entrevistes als membres de la junta
directiva de l’associació. Per finalitzar, en les paraules de cloenda, el
president del Consell de Mallorca va anunciar que proposaria
l’Associació Cultural Bany-al-Bahar com a candidata a la Medalla d’Or
de Mallorca.

Última Hora d’ahir publicava la notícia “La sequía obliga a Banyalbufar
a llevar agua en camiones para abastecer el municipio”, en la qual

s’informava que l’Ajuntament de Banyalbufar ha de recórrer a entre
vuit i deu camions diaris d’aigua duta des d’Esporles per tal d’abastir el
poble. En l’article, el batlle de Banyalbufar assegurava que en uns deu
o quinze dies el problema estaria resolt ja què es podria emprar
l’aigua del pou de Ses Mosqueres, pendent de l’autorització de la
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Conselleria de Salut.
El mateix article es feia ressò de la crítica de l’Assemblea per
Banyalbufar a la gestió de l’equip de govern sobre el subministrament
d’aigua atesa la manca d’inversió en el manteniment de la xarxa de
canalització, amb pèrdues de fins a un 30%.
Ahir, l’Informatiu Notícies IB3 es va fer ressò del greu problema de
sequera que afecta Banyalbufar, tal com ja havia fet Última Hora la
setmana passada. Un equip de la televisió autonòmica es va desplaçar
a Banyalbufar, on va recollir declaracions del batlle, entre altres
banyalbufarins i banyalbufarines.

Ahir de matí, la jutgessa que el maig de l’any passat va dictar la
sentència segons la qual els camins des Rafal i Planícia eren públics, i
que també va establir unes condicions per a la seva obertura, els va
tornar recórrer- acompanyada de les parts afectades per la sentènciaper tal de comprovar si s’han complert aquestes condicions i així poder
autoritzar la seva obertura. Tant de bo que tot estigui en ordre i aviat
poguem tornar a passar per aquests camins.

Dissabte passat, d’horabaixa i a la Plaça de la Vila, va tenir lloc
l’assemblea oberta que havia anunciat l’Assemblea per Banyalbufar i
es Port. Davant una trentena de persones, els tres regidors d’aquest
Grup Municipal, explicaren la tasca realitzada a l’Ajuntament detallant
les mocions presentades i els precs i preguntes formulades en el seu
primer any a l’oposició. També lliuraren als presents un full informatiu.

Ahir de matí va haver-hi ple extraordinari de la Corporació Municipal. A
més del sorteig dels membres de la mesa per a les properes eleccions
generals, s’aprovaren uns convenis per tal que l’Ajuntament pugui ferse càrrec de la gestió de la recollida selectiva de vidre, paper i cartró,
cosa a la qual es veu obligat atès que avui mateix acaba el conveni
amb el Consell de Mallorca. Aquesta gestió suposarà un nou cost d’uns
1.400 euros mensuals, aproximadament.
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