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Noticiari  Banyalbufarí (nº 156) 

NOVEMBRE 2016  
 

1 Dimarts El mes comença, com cada any, amb la festivitat de Tots Sants, que 
suposa el final de la temporada d’estiu en la majoria dels establiments 
turístics del nostre poble.  

13 Diumenge Sota el titular “La Sindicatura de Comptes advierte a 24 municipios de 
possibles sanciones”, Última Hora d’ahir assenyala que una sèrie de 
municipis de Mallorca, entre els quals es troba Banyalbufar, no han 
complit amb la seva obligació legal de remetre el compte general de 
l’exercici econòmic del 2015 

14 Dilluns Ahir, i organitzat pel GEM (Grup Excursionista de Mallorca) ha tengut 
lloc, per territori banyalbufarí, la XVI Marxa de Regularitat, amb la 
participació d’un centenar d’excursionistes d’arreu de tota Mallorca. La 
Marxa ha començat pel Camí des Rafal i ha acabat pel Camí des 
Correu cap a Esporles. 

17 Dijous Ahir va néixer a Palma na Carme Bosch Rul·làn, filla den Gori i na 
Carme. Des d’aquí la nostra enhorabona més sincera als seus novells 
papàs i, sobretot, als seus padrins, Rosa i Pere, membre de la junta 
directiva de l’associació cultural Bany-al-Bahar. 

20 Diumenge El BOIB d’ahir publicava la llista d’espera provisional de les sol·licituds 
d’autorització temporal de llocs d’amarrament en base per a 
embarcacions al port de Banyalbufar. Segons la mateixa, hi ha 43 
persones que esperen un lloc al port de Banyalbufar. 

21 Dilluns Avui s’ha incorporat a l’Ajuntament, amb caràcter interí, la nova 
Secretària-Interventora, la pollencina i resident a Palma, Irene Crespí 
Cifre, amb la qual cosa queda completada la plantilla de funcionàries 
dedicades a tasques burocràtiques o administratives (tres persones). 

22 Dimarts El Consistori de Banyalbufar ha aprovat una ordenança per tal de 
regular el servei postal a la zona de Es Port des Canonge i Son Coll, 
que estableix l’ús de bústies concentrades plurifamiliars. Aquesta 
ordenança deriva d’una normativa del servei de Correus que estableix 
que no correspon el repartiment casa per casa. 

25 Divendres Diario de Mallorca d’ahir es feia ressò de la concessió d’una menció 
especial del Consell de Mallorca al matrimoni format per Marie Claude 
Lucie Coyne i Ian Adamson, per la tasca altruista que han duit a terme 
durant més de trenta anys a la finca “La Paloma Blanca” de 
Banyalbufar en benefici dels menors desprotegits. 

29 Dimarts El ple de l’Ajuntament de Banyalbufar celebrat ahir va acordar, per 
unanimitat, concedir la medalla d’or del municipi a l’Associació Cultural 
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Bany-al-Bahar, a proposta d’El Pi. A partir d’ara, per tant, i en 
compliment del Reglament de Distincions i Honors, s’ha d’instruir 
l’oportú expedient i s’ha de convocar un plenari extraordinari. Segons 
recull la premsa, el batlle, Mateu Ferrà, va assenyalar que es tracta 
d’un reconeixement a la tasca desenvolupada per l’associació en tots 
els àmbits, des del cultural, el solidari o el reivindicatiu. 
Per altra banda, en la mateixa sessió plenària, no hi va haver acord 
respecte del calendari de plens de l’any que ve, ja què l’equip de 
govern va proposar fer-ne set mentre que l’oposició en demanava 
nou. En la votació, i gràcies al vot de qualitat del batlle, va acordar-se 
que se’n farien set. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 9.9 24 16.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 07  (22:10) 05  (12:50)   79.4 l.  

 


