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Dimecres

Dia de Tots Sants. Com cada any, els veïnats s’han acostat al cementiri per
recordar els seus difunts, i enguany ho han pogut fer amb un bon sol i amb
unes temperatures gairebé primaverals.

9

Dijous

Avui ha mort, a l’edat de 84 anys, en Manuel Albis Bages. La vetlla tendrà
lloc diumenge 12, al cementiri de Son Valentí de Palma, i el funeral se
celebrarà a l’església de Pius X el proper dilluns 13. El nostre condol més
sentit a la seva esposa i als seus fills.

15

Dimecres

Els mitjans de comunicació d’avui es fan ressò de la denúncia que
l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port fan respecte del fet que l’Associació de
Tercera Edat ha quedat sense local social després de les obres de reforma
de l’edifici de l’Ajuntament que han acabat recentment. Segons denuncia
aquesta agrupació, l’Associació de Tercera Edat ha de compartir el local amb
altres associacions. Per la seva banda, el batlle ha manifestat, segons
recullen els mitjans, que els baixos de l’Ajuntament, un local d’uns 60 metres
quadrats, funcionarà com a espai multifuncional, i que el podrà utilitzar
qualsevol de les 17 associacions de Banyalbufar.
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Divendres

Per a avui vespre, estava prevista una visita del president del Consell de
Mallorca, Miquel Ensenyat, a Banyalbufar, acompanyat del Conseller de
Desenvolupament Local. A les 19.00 h s’havia de reunir amb els membres de
l’equip de govern de l’Ajuntament i, a les 20.00 h, amb els representants de
les diferents associacions i ciutadania interessada en assistir-hi. El motiu
d’aquesta visita era tractar els temes plantejats en una anterior visita del
president, l’any passat, i presentar les respostes que el Consell ha donat a
aquelles peticions. Malauradament, i per un imprevist de darrera hora, sorgit
quan el president ja era de camí cap a Banyalbufar, aquesta trobada no es
va poder celebrar. Esperem que es pugui fer en dates properes.
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Dissabte

Per a avui matí, l’Ajuntament havia previst una visita guiada per Tomàs Vibot
a la Seu. Atès que la visita coincidia amb l’acte de presa de possessió de Mn.
Sebastià Taltavull com a Bisbe de Mallorca, aquesta visita s’ha hagut
d’anular. Per contra, el mateix Tomàs Vibot ha guiat una visita pel barri de
Santa Catalina, la primera agrupació urbana extramurs de Palma, visita a la
que han assistit unes 40 persones.
A les 18.00 h, a la plaça de la Vila, l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, amb
el patrocini de l’Ajuntament, ha organitzat una bunyolada popular, amb gran
èxit de participació. En el transcurs de l’acte, el regidor Joan Peralta i la
presidenta de l’Associació Bany-al-Bahar, han llegit la declaració aprovada
pel Consell de Mallorca amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència cap a les dones.
La premsa d’avui s’ha fet ressò de la denúncia de l’oposició municipal sobre
les deficiències en el nou local de la tercera edat de Banyalbufar, tals com
portes que no s’obren o manca de llum i endolls.

26

Diumenge

Organitzat per la Comunitat de Regants de la Font de la Vila ha tengut lloc
una visita guiada a les principals síquies per tal de donar a conèixer, als
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usuaris interessats i sobre el terreny, el funcionament de les claus de
distribució d’aigua, començant des de la font i cap avall. Tot i que en alguns
moments feia brusqueta, hi han participat una vintena de persones.
27

Dilluns

A les 9 del matí, i de nou a la Casa de la Vila, hi ha hagut ple ordinari de la
Corporació Municipal aquesta vegada presidit pel Tinent de Batle Joan
Peralta en absència, per vacacions, de Mateu Ferrà. De les respostes que
s’han donat als precs i preguntes que ha fet l’oposició destacarem: que el
deute de l’Ajuntament a finals del 2015 i del 2016 era de 551.317 i 373.532
euros, respectivament; que s’organitzarà una xerrada didàctica sobre la
problemàtica de la violència de gènere; que l’Ajuntament ja té autorització
per posar limitació de velocitat a sa Carretera Nova, però esperaran a posarla després de les obres que s’hi han de fer l’any que ve (ampliació de voravia
des de l’aparcament fins passat el centre de salut).
Després que dissabte passat, 25 de novembre, Mn. Sebastià Taltavull
prengués possessió com a Bisbe de Mallorca, avui ha fet públics els
nomenaments dels membres del Consell Episcopal, entre el quals destacam
que el P. Antoni Cañellas Borràs, rector de la Unitat de Pastoral d’Esporles,
Banyalbufar i Estellencs, ha estat nomenat Vicari Episcopal per a la Vida
Consagrada i la Pietat Popular. Així mateix, Mn. Eugeni Rodríguez, que va ser
vicari de Banyalbufar, ha estat nomenat Vicari Episcopal per a l’atenció a les
delegacions i als moviments. La nostra enhorabona a tots dos i els millors
desitjos d’encert en la seva tasca.
Avui ha mort, a l’edat de 88 anys, Jaume Ginard Font, de Can Ferretjans. El
nostre condol més sentit a les seves filles i a la resta de la seva família. El
funeral se celebrarà demà, 28 de novembre, a les 19.30 h, a l’església del
Immaculat Cor de Maria, de Palma.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.5

23.7

15.1

Est. AEMET / Sa Coma

30 (20:50)

24 (13:40)

38.8 l

NOTA DE RECTIFICACIÓ:
Hem rebut una notificació de l’Ajuntament de Banyalbufar en la qual se’ns notifica una errada
respecte d’una informació apareguda en el noticiari del passat mes d’octubre. Allà on diu: “19,

Dijous. Avui comença el taller de Memòria i Habilitats Socials, organitzat per l’Associació de la
Tercera Edat de Banyalbufar”, hauria de dir, segons se’ns notifica des de l’Ajuntament de
Banyalbufar: “19, Dijous. Avui comença el taller de Memòria i Habilitats Socials, que, des de fa ja
alguns anys, organitzen l’Ajuntament de Banyalbufar i el Consell de Mallorca, dirigit al col·lectiu de
la tercera edat de Banyalbufar”.
Demanam disculpes per aquesta errada, totalment involuntària i que, en tot cas, s’ha degut al
nostre desconeixement.
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