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Noticiari  Banyalbufarí (nº 169) 

  DESEMBRE 2017 
 

1 Divendres L’Ajuntament ha començat les obres de reforma de Sa Canaleta, amb 
una subvenció de 22.000 euros del Consell de Mallorca. Les obres han 
estat adjudicades a l’empresa Antoni Albertí Marger. 

2 Dissabte Última Hora d’avui publica una ressenya titulada “Nuestros 
antepasados árabes” en la qual explica que alguns d’aquells donaren 
forma, en el segle X, a l’alqueria de Biniyam al Bahr, o Bunyulat al 
Bahr, al tems que fa un breu repàs a la història de Banyalbufar. La 
notícia duu una il·lustració del coster de Sa Baronia, fotografia de la 
dècada dels any 40 del segle passat. 

6 Dimecres Al llarg d’aquesta setmana, l’Ajuntament ha repartit cartells pels 
comerços i establiments de Banyalbufar en el qual s’informa de la 
campanya de recollida de joguines, roba i aliments a benefici de 
Cáritas. Es poden deixar aquests productes a l’ajuntament, entre les 
09.00 i les 14.00 h de la setmana del 18 al 22 de desembre.  

8 Divendres A partir d’avui i fins al proper dia de Nadal, la parròquia de 
Banyalbufar ha posat en marxa una campanya de recollida d’aliments 
no peribles per tal d’ajudar els més desafavorits en aquestes dates 
nadalenques. Els aliments es podran deixar a la parròquia en els 
horaris de les misses i seran entregats al Banc d’Aliments. 

11 Dilluns Avui el vent ha bufat fort i s’han arribat a registrar cops de fins a 96 
km per hora. 

12 Dimarts Des d’avui i al llarg de tres dies, organitzat pel departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, han tengut lloc, a l’Hotel Mar i Vent, 
unes jornades de treball dels experts internacionals que formen part 
del projecte europeu “EMbleMatic”, que té per objectiu la protecció i la 
promoció turística dels recursos naturals i culturals de diversos indrets, 
entre els quals destacam la Serra de Tramuntana. 

13 Dimecres Avui, a l’edat de 92 anys, ha mort Francisca Terrassa Albertí. La missa 
en record de na Paquita, que és el nom amb que la coneixíem a 
Banyalbufar, tendrà lloc el proper dia 15, a les 17.00 h, al Monestir de 
la Real. El nostre condol més sentit a les seves filles, Rosa i Margarita, 
i a la resta dels seus familiars. 

15 Divendres Última Hora d’avui informa de l’acte d’inauguració de l’Ajuntament, 
que tendrà lloc el proper diumenge 17 de desembre, i recull les 
paraules del batlle de Banyalbufar que defineix aquestes obres de 
reforma com el projecte estrella de la legislatura. La notícia recull 
també la denúncia de l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port en el 
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sentit que aquestes obres han deixat sense local social les 
associacions del poble. El batlle, per la seva banda, declara que les 
associacions compten, a partir d’ara, amb un espai multifuncional, 
obert a qualsevol entitat. 

17 Diumenge Avui, a les 11.30 h, ha tengut lloc la benedicció de les obres de 
reforma de la Casa Consistorial. A l’acte hi ha assistit el president del 
Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i el conseller de Cooperació 
Local, Joan Font. Després de les paraules del president del Consell i 
del batlle de Banyalbufar, el rector ha beneït les instal·lacions. A 
continuació, tots aquells que han volgut han pogut visitar l’edifici. 
L’acte ha acabat amb un refrigeri a la plaça. 

23 Dissabte Al llarg d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Banyalbufar ha instal·lat 
un contenidor de vidre a la plaça de la Vila, amb el lema Este 
contenedor transforma el vidrio en comida. Es tracta d’una iniciativa 
d’Ecovidrio, una entitat sense ànim de lucre, que ha organitzat 
aquesta campanya a benefici de Mallorca sense fam. El vidre recollit 
serà transformat en menjar: cada tona de vidre recollida suposarà una 
aportació de 50 euros a Mallorca sense fam. 

24 Diumenge Avui, Nit de Nadal, s’han celebrat les tradicionals Maïtines, a les 18.30 
h. Després de l’actuació dels pastorets, ha tengut lloc el Sermó de la 
Calenda, a càrrec de Marc Pascual Riera (de Sa Taverna), el Cant de la 
Sibil·la, per Margalida Nadal Albertí (de Cal Tio) i el Cant de l’Àngel, a 
càrrec d’Irene Tomàs Tomàs.  

30 Dissabte Avui, com cada any per aquestes dates, ha arribat a Banyalbufar, a les 
12.30 h, el Carter Reial, per recollir les cartes que els nins i nines 
banyalbufarines volen fer arribar a Ses Majestats els Reis d’Orient. 

31 Diumenge Nit de Cap d’Any. Uns minuts abans de la mitjanit, un grup de 
banyalbufarins i banyalbufarines s’han concentrat a la plaça de la Vila 
per escoltar les campanades i donar la benvinguda a l’any 2018. Feliç 
Any Nou a tots i a totes. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 4.9 18.5 12.6  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 02  (01:10) 11  (07:10)   35.8 l  

 


