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Dimarts

Al llarg d’aquesta setmana, l’Ajuntament està duent a terme obres de manteniment
i neteja en la carretera des Port des Canonge. El mes passat l’Assemblea de
Banyalbufar i es Port, en l’oposició, havia denunciat el mal estat en què es troba.
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Divendres

L’Assemblea de Banyalbufar i es Port ha organitzat una reunió informativa sobre la
nova llei que regularà el lloguer turístic. Antoni Sansó, assessor de la Direcció
General de Turisme i persona que ha intervingut directament en la redacció de la
llei, ha estat l’encarregat de donar les explicacions i de contestar una dotzena de
preguntes que ha fet el públic assistent, una quarantena de persones. L’Assemblea
ha entregat un full als assistents amb informació sobre els allotjaments turístics de
Banyalbufar que estan donats d’alta a Turisme, un total de 44 establiments (entre
hotels i habitatges turístics) i 489 places.
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Diumenge

Els mitjans de comunicació d’avui recullen la notícia que Patrimoni Històric
destinarà 500.000 euros en espècie per recuperar 27 torres de defensa de Mallorca,
entre les quals s’inclou la Torre des Verger de Banyalbufar. Una vegada publicat al
BOIB, tant particulars com ajuntaments propietaris d’aquestes construccions podran
sol·licitar subvencions en espècies per iniciar la restauració de les torres. El Consell
redactarà els projectes de rehabilitació i posarà la mà d’obra per tal d’executar-los,
mentre que els titulars hauran d’aportar els materials, el transport i la tramitació de
les llicències.
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Dimecres

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears celebrada avui ha aprovat per unanimitat la proposició no de llei
presentada pel grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes de creació d’un refugi
a la finca de Planícia, que s’incorporaria a la xarxa de refugis del Govern. La
iniciativa insta que es creï una figura administrativa per a la gestió de la finca, amb
representació de l’Ajuntament, el Govern, el Consell de Mallorca i les associacions
sense ànim de lucre.
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Dijous

Dijous Sant, amb la primera de les celebracions litúrgiques d’aquesta Setmana
Santa, en el transcurs de la qual s’han rentat els peus als nins i nines que
properament celebraran la seva primera comunió. Demà, Divendres Sant, i passat
demà, Dissabte Sant, continuaran les celebracions litúrgiques, que se celebraran a
l’església a les 19.00 hores.
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Diumenge

Avui és el dia de Pasqua. Durant tota aquesta Setmana Santa, hem pogut gaudir de
bon temps, amb molt de sol i temperatures elevades, encara que, a partir d’ahir,
les temperatures varen davallar i es va moure una mica de vent.
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Dilluns

El diari El Mundo publica en la web cada setmana una secció dedicada a un
municipi de les Illes Balears. Al llarg d’aquesta setmana, l’esmentada secció estarà
dedicada a Banyalbufar. Podeu trobar la informació sobre el nostre municipi, sota
l’epígraf
Banyalbufar:
malvasia
frente
al
mar,
a
http://www.elmundo.es/baleares/2017/04/17/58f395c0e2704e26038b4640.html

20

Dijous

Última Hora d’avui, en la contraportada, publica un reportatge que, sota el títol
“Alquiler a precio de oro”, assenyala que, passar una setmana a la finca Son
Balagueret, de Richard Branson, costa 13.095 euros. El preu inclou, a més del
lloguer de l’habitatge de tres habitacions amb capacitat per a 6 persones, altres
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serveis com la neteja diària de la casa i la piscina; accés a internet; servei de
consergeria; berenar, dinar i sopar (en un restaurant de Banyalbufar); assortiment
de begudes... A més, s’ofereix la possibilitat de jugar a tennis en un camps proper i
s’ofereix el material necessari per a això. El reportatge està il·lustrat amb
fotografies, en una de les quals es mostra l’habitació ubicada a la torre de la finca.
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Divendres

Diario de Mallorca d’avui destaca que més de la meitat dels habitatges d’Es Port des
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Dissabte

Avui s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de Bany-al-Bahar, en el transcurs
de la qual s’ha fet un repàs dels actes que es varen dur a terme durant l’any 2016
per tal de celebrar el 25 aniversari de l’associació. A més, s’ha aprovat l’estat de
comptes del 2016 així com el pressupost per al 2017. Com a darrer punt de l’ordre
del dia, s’ha procedit a renovar la Junta. La presidenta, Apol·lònia Mas, ha estat
reelegida en el càrrec, mentre que han cessat la secretària Carme Mondéjar i el
vocal Miquel Albertí. Com a nou membre de la Junta ha estat elegida Marga Barceló
Vives.
Última Hora d’avui publica un reportatge sota el títol “Vino de Mallorca para el
tercer presidente de Estados Unidos” en el qual s’explica que el president Thomas
Jefferson (1743-1826) va sol·licitar els vins de Banyalbufar.
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Diumenge

Diumenge de l’Àngel i cinquè Pancaritat a Planícia, organitzat per Bany-al-Bahar. A
les 11.00 h, concentració dels assistents a la plaça els quals, acompanyats per una
colla de xeremiers, han pujat a Planícia pel camí recentment obert per primera
vegada. A Planícia, jocs per a nins, ballada i dinar amb productes típics de les dates
de Setmana Santa, que els assistents han compartit entre ells.
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Dijous

Avui ha mort en Jaume Albertí Ambrós, en Jaume Colom, a l’edat de 84 anys. En
Jaume era molt conegut a Banyalbufar i, durant molts d’anys, va dur les festes. La
vetlla se celebrarà demà, entre les 16.00 i les 18.00 hores, al cementiri d’Esporles i
el funeral a l’església de Banyalbufar, el proper dilluns 1 de maig, a les 19.30 hores.
Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol als seus familiars i amics. Descansi en
pau.
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Dissabte

La prova ciclista 312 que al llarg del dia d’avui ha recorregut les carreteres de
Mallorca no ha deixat de banda Banyalbufar, i ha obligat a tallar la carretera entre
les 9.15 i les 13.30 hores i a retirar tots els vehicles estacionats en el carrer Comte
Sallent. Més de 6.000 ciclistes han pres part en aquesta prova, que ha fet la volta a
tota l’illa.
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Diumenge

Si ahir eren les bicicletes les que varen omplir Banyalbufar, avui són les motos. La
concentració motorista que cada any recorre la Serra de Tramuntana ha passat, un
any més per Banyalbufar, i ha provocat els consegüents problemes de trànsit i
col·lapse que són habituals.

Canonge estiguin llogats durant el mes d’agost a turistes, amb preus setmanals que
oscil·len entre els 600 i els 2000 euros.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8.3

23.9

15.1

Est. AEMET / Sa Coma

29 (06:30)

25 (16:00)

15.2 l
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