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1

Dijous

El passat dia 23 de novembre, a l’edat de 75 anys, va morir en Joan
Alorda Albertí. El funeral se celebrà el passat dia 28, a l’església de
San Alonso de Palma. El nostre condol més sentit als seus familiars,
especialment a la seva esposa i als seus fills.

4

Diumenge

La premsa d’ahir feia referència a la injecció de 30 milions d’euros del
Consell de Mallorca en diferents municipis per a la reforma
d’instal·lacions municipals, de camins i de xarxes d’aigua. En el cas de
Banyalbufar, l’ajuda de 466.803 euros s’invertirà en la reforma de la
Casa de la Vila.

5

Dilluns

Diario de Mallorca d’ahir publicava que el ple de l’Ajuntament, celebrat

el passat dia 28 de novembre, va aprovar una moció presentada per
l’Assemblea per tal d’impulsar la conservació dels molins àrabs,
declarats bé d’interès cultural des de l’any 2007. La moció incideix en
la determinació de la titularitat dels terrenys en els quals s’assenten
els molins
7

Dimecres

El BOIB d’ahir publicava el decret de batllia mitjançant el qual, i amb
motiu de l’absència del batlle entre els dies 5 i 19 de desembre, el
regidor Joan Peralta Palmer assumeix la delegació de les funcions de
batllia.
El mateix BOIB publicava l’obertura d’un termini de 15 dies naturals
per tal de presentar informació o observacions a la proposta d’atorgar
la Medalla d’Or de Banyalbufar a l’Associació Bany-al-Bahar, per la
seva contribució a la difusió de la cultura i les activitats dutes a terme
pel poble de Banyalbufar durant els 25 anys des dels seus inicis.

12

Dilluns

El passat dissabte dia 10, a ses escoles, va tenir lloc la tercera Junta
General Extraordinària que en els darrers mesos ha celebrat la
Comunitat de Regants de la Font de la Vila, amb l’objectiu de debatre i
elaborar uns nous Estatuts i altres documents annexes, per tal de
complir amb el requeriment que la Direcció General de Recursos
Hídrics del Govern Balear havia fet arribar a la Comunitat de Regants.
Ara, el text aprovat per unanimitat dels assistents, s’ha de remetre a
l’organisme esmentat per a la seva convalidació o aprovació definitiva.

19

Dilluns

El temporal que assota tota Mallorca ha provocat importants
precipitacions, sobretot a la zona del Llevant. En el cas de
Banyalbufar, s’han arribat a registrar fins a 65 litres i això, afegit a la
previsió de forts vents per a demà, ha provocat que la conselleria
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d’Educació i Universitats hagi suspès les classes en les escoles i
instituts de la Serra, de manera que els al·lots de Banyalbufar demà
no s’hauran de desplaçar a Esporles.
20

Dimarts

Última Hora d’avui publica dades relatives a la caiguda d’habitants a
l’illa de Mallorca i recull les dades de diversos pobles. En el cas de
Banyalbufar, la població ha descendit en 26 persones en el darrer any,
de manera que, en l’actualitat, hi consten 522 habitants. Per tant és el
tercer municipi més petit quant a habitants de Mallorca; al darrera
només hi queden Estellencs (amb 323) i Escorca (amb 230).

21

Dimecres

Si aquests darrers dies les xarxes socials s’havien fet ressò de la
notícia de la troballa de les restes d’un rèptil de 260 milions d’anys a la
zona de Cala Gata, la premsa explica avui que la troballa la va realitzar
una turista alemanya l’any 2002 i que els seus hereus els varen donar,
cinc anys més tard, a l’Institut Steinmann de Geologia i Mineralogia de
Bonn. Ara aquesta peça, d’un rèptil del període Pèrmic, pertanyent al
grup dels moradinosauris, ha quedat dipositada al Museu de Ciències
Naturals de Sóller.

22

Dijous

La setmana passada, l’Ajuntament va instal·lar en el Port des Canonge
les noves bústies plurifamiliars concentrades que s’hauran d’utilitzar a
partir d’ara per rebre correu postal en aquell indret.

23

Divendres

Ahir va morir, a Palma, en Joan Alorda Moranta, a l’edat de 66 anys.
El funeral se celebrarà el proer dia 28 a l’església de la barriada de la
Verge de Lluc. El nostre condol més sentit als seus familiars.

25

Diumenge

Ja som a Nadal i, com és tradicional, ahir varen tenir lloc les Maitines,
amb el Cant de la Sibil·la, el Cant de l’Àngel i el Sermó de la Kalenda
que, enguany, varen córrer a càrrec de Maria Tomás Mir, Aina Amor
Pascual i Maria Munar Isern. Enhorabona a totes tres.

31

Dissabte

Avui matí ha arribat a Banyalbufar un cavall que portava un patge de
Ses Majestats els Reis d’orient, per tal que tots els nins i nines
poguessin entregar les seves cartes.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8.6

18

13.7

Est. AEMET / Sa
Coma

30
(03.20)

10
(13:50)

115.3 l
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