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Diumenge

Ahir vespre a la plaça de la Vila es va concentrar un grapat de gent per donar la
benvinguda al nou any. Encara que les campanades gairebé no es varen sentir i
que l’ambient era més fred que altres anys, es va poder brindar pel 2017 i
demanar que el nou any es porti bé amb els banyalbufarins i banyalbufarines.

2

Dilluns

El passat dimarts 27 de desembre va morir, a Palma, Sebastià Oliver, que durant
els darrers anys, i després de la mort de Santiago Francia, havia estat el mestre
del grup “Guiterres i Púes”. El funeral es va celebrar el passat dia 30 a l’església
dels Sagrats Cors de Palma. El nostre condol a tots els seus familiars, en
especial a la seva esposa Àngela, que cada setmana l’acompanyava.
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Dimarts

La premsa d’aquests darrers dies s’ha fet ressò de la convocatòria d’una part del
claustre de l’IES Marratxí i d’un grup d’excursionistes que preparen, per al
proper dissabte 7 de gener, si el temps ho permet, per tal de fer voltar la llum i
el fum a Mallorca fent servir les Talaies i Torres del segle XVI. Aquesta iniciativa
pretén sensibilitzar la població respecte de l’acollida dels refugiats de la
Mediterrània així com respecte de la conservació del patrimoni costaner, al
temps que rendir homenatge a Joan Binimelis (metge, astrònom, matemàtic i
historiador manacorí) en el 400 aniversari de la seva mort. No fa falta dir que la
Torre del Verger de Banyalbufar serà una de les torres que participaran
d’aquesta convocatòria.
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Dimecres

Ahir va morir a Barcelona Albert Medina Miranda, realitzador d’esports de TV3 i
que, des de fa molts anys, passava llargues temporades a Banyalbufar, primer
amb els seus pares i els darrers anys amb la seva parella i la seva filla Isolda. El
nostre condol a tots els seus familiars.
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Divendres

Ahir horabaixa varen arribar, com és costum cada any, Ses Majestats els Reis
d’Orient a Banyalbufar, i varen portar un bon grapat de regals als nins i nines i a
altres no tant petits.
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Dilluns

El passat dissabte va ser un dia molt intens a Banyalbufar. A les 12.00, ple
extraordinari de l’Ajuntament de Banyalbufar per aprovar la concessió de la
Medalla d’Or a l’Associació Cultural Bany-al-Bahar. Acabat el ple, el batlle va fer
entrega a la presidenta de l’associació d’una placa commemorativa de la
concessió.
Tot just acabar el ple, sortida cap a la Torre des Verger per assistir a l’acte
d’encesa de fum a les torres i talaies de Mallorca com a símbol de l’acollida de
refugiats que, des de diferents indrets, arriben a la Mediterrània. Un cop encès
el fum, lectura del manifest.
L’horabaixa del mateix dia, a les 18.15 h, un cop post el sol, encesa de foc a la
torre amb el mateix objectiu. El foc ens arribava de Na Pòpia, a sa Dragonera i,
des de Banyalbufar es va poder veure el foc encès a les torres de Son Galzeran
(Valldemossa), Sa Pedrissa (Deià) i Torre Picada (Sóller).
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Dimarts

El passat divendres, dia dels Reis, va néixer n’Emma Amorós Albertí, filla de Lluís
Amorós Albertí i de Rosalina Albertí Albertí. La nostra enhorabona als papàs, al
seu germà Quim i als padrins.
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Dimecres

Dilluns vespre va morir a Palma Francisca Albertí Albertí (na Paquita) a l’edat de
90 anys. El funeral se celebrarà avui vespre a la parròquia de la Santíssima
Trinitat, amb la qual va col·laborar ella durant quasi tota la seva vida. El nostre
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condol als seus familiars, especialment al seu fill Francesc i als seus néts.
17

Dimarts

Ahir hi va haver el primer ple ordinari d’enguany. A l’ordre del dia hi figurava
l’acceptació de la donació que ha fet Dª Rosa Maria Vives Bauzà de la seva part
de propietat de Sa Torreta, un 3,12%. Es debateren tres mocions presentades
per l’Assemblea, de les quals tan sols s’aprova la que demanava l’obertura i
gestió de perfils de l’Ajuntament a les xarxes socials, i una del PI que fou
aprovada amb el vot en contra de l’Assemblea. També s’informà del Decret de
Batllia pel qual es prorroguen els pressuposts del 2016, mentre no es tramitin
els d’enguany.
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Dimecres

Ahir va néixer Tomás Femenias Ambrós, tercer fill de Guillermo i Marta. La
nostra enhorabona més sincera als seus pares, germans i padrins, Sebastià i
Malen.
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Dijous

El BOIB d’avui publica la concessió, per part del Consell de Mallorca a
l’Ajuntament de Banyalbufar, de tres subvencions que en total sumen un import
de 496.789,72 euros. 30.000 són per a la compra d’un vehicle elèctric, uns
356.000 per a la reforma i eficiència energètica de la Casa de la Vila i la resta
per arreglar la canonada d’aigua potable que va del dipòsit de ses Roquetes fins
a Son Creus.
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Dissabte

A l’edat de 94 anys, va morir a Palma en Tomàs Tomàs Ripoll, de Can Caimari.
En Tomàs era el més petit i el darrer que quedava dels deu germans que
conformaren aquesta nissaga tan coneguda a Banyalbufar i amb casa pairal en
el carrer Major número 8. El funeral tendrà lloc dia 1 de febrer a la capella de la
Residència de la Bonanova. Descansi en pau.
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Dilluns

El llarg temporal de pluges i vents que ha mantingut, i manté, les Illes Balears
en situació d’alerta ha deixat importants quantitats de precipitació a
Banyalbufar, que superen els 150 litres. Sembla que aquest estiu no hi haurà
problemes d’escassetat d’aigua.
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Dimecres

Sembla que el pitjor del temporal ja ha passat però ara en queden les
conseqüències: el dic ha quedat completament desfet. Si feia ja tres anys que
s’havia xapat pel mig, ara una part ha quedat completament coberta per l’aigua
de la mar. Ara ja no serà possible arreglar-lo, s’haurà de construir de bell nou.

31

Dimarts

La Corporació Municipal ha celebrat ple extraordinari i urgent amb un únic punt
a l’ordre del dia: l’aprovació dels plecs de condicions per a la licitació de les
properes obres de reforma i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament. Aquesta obra
permetrà duplicar les instal·lacions municipals, que passaran a tenir uns 469
metres quadrats de superfície enfront dels 230 actuals. Està prevista la
instal·lació d’un ascensor al qual es podrà accedir per l’actual local de les
persones majors que hi ha a la plaça de la Vila i pujarà fins a tres altures més.
També es construirà una nova escala interior que permetrà connectar els
diferents nivells de les plantes dels dos edificis que conformaran la nova Casa de
la Vila.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

3.1

18

10.8

Est. AEMET / Sa Coma

17 (15:50)

12 (22:20)

155.4 l
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