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Dissabte

Avui matí s’ha inaugurat a la plaça de la Vila un gran arbre de Nadal fet amb
botelles de plàstic que s’han anat recollint a l’Ajuntament al llarg d’aquestes
darreres setmanes.
Avui horabaixa, l’Assemblea per Banyalbufar i es Port, ha celebrat una
reunió, oberta a tothom, per començar a parlar de la renovació d’aquesta
agrupació de cara a la convocatòria electoral del proper mes de maig.
Avui fa cent anys, el diari The New York Thimes publicava l’article d’Edna
Cole “Living the peaceful life in Banyalbufar” en el qual relata la seva estança
entre nosaltres. Si és del vostre interès, podeu trobar aquest article al llibre
“Banyalbufar a les publicacions periòdiques (1914-1978)” de Jaume Albertí i
Ramon Rosselló, editat l’any 2005.
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Dilluns

Avui ha quedat tancada la Torre des Verger als visitants atès el greu estat de
deteriorament en què es troba, cosa que suposa un risc per a la seguretat
dels ciutadans. Ara s’està a l’espera que es dugui a terme la propera
restauració prevista ja fa mesos pel Consell de Mallorca, una vegada que es
firmi el conveni amb l’Ajuntament de Banyalbufar.
Avui matí i sota la presidència del Batle en funcions Sr. Joan Peralta -atès
que el Sr. Mateu Ferrà, i tal com es va publicar en el BOIB del passat dia 17,
del 18 de novembre al 8 de desembre es troba absent del municipi per
vacances-, ha tengut lloc un ple ordinari de la Corporació Municipal.
Destacarem que els dos grups municipals havien presentat una moció per
demanar a la Conselleria de Medi Ambient la neteja dels nostres torrents, les
quals han estat unificades i votades a favor per unanimitat. En un altre punt,
el Batle ha informat que, després d’una visita dels tècnics de Patrimoni del
Consell, s’ha decidit tancar l’accés a sa Torreta fins que es duguin a terme
obres de conservació i manteniment.
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Dimarts

Avui horabaixa ha tengut lloc la inauguració de la il·luminació de Nadal de la
façana del Consell de Mallorca, amenitzada amb les actuacions del Cor de
Nins del Teatre Principal i del Cor de la Universitat Oberta de Majors, en la
qual participen un bon grapat de banyalbufarins i banyalbufarines.
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Dimecres

Si el mes passat parlàvem de la reunió que havia convocat la Direcció
General de Trànsit per tractar del tema de les carreres de cotxes i motos
il·legals a la Serra de Tramuntana, avui hem conegut, a través dels mitjans
de comunicació, que no es reforçarà la vigilància contra aquestes carreres
per falta dels mitjans humans necessaris. Els batlles convocats varen sortir
de la reunió amb la comanda d’elaborar un informe que concreti en quins
trams de les carreteres de la Serra es duen a terme aquestes competicions
il·legals i en quines franges horàries. A partir d’aquest informe, la DGT podrà
tenir un major control i exercir una vigilància a les zones de major
proliferació de les carreres il·legals en la mesura que els seus mitjans
humans i tècnics li ho permetin.
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Dijous

Dins la il·luminació de Nadal als carrers de Banyalbufar, enguany destaquen
els dos panells de Bon Nadal que ha instal·lat l’Ajuntament a les dues
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entrades del poble.
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Dimarts

Avui ha visitat Banyalbufar el vicepresident del Consell de Mallorca, Francesc
Miralles, per tal de signar un conveni amb el batlle per a la restauració de la
Torre des Verger pel que fa a la millora en la seguretat de l’accés i la
restauració de la construcció. Aquesta reforma, com ja vàrem dir, s’emmarca
dins el programa del departament de Cultura, Patrimoni i Deports del Consell
per a la rehabilitació de les torres que formen part del sistema de defensa de
Mallorca.

12

Dimecres

Ports de les Illes Balears recorda que els interessats poden sol·licitar la
renovació de l’autorització d’amarrament temporal al port de Banyalbufar fins
al proper dia 31 de desembre.
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Dijous

Segons consta al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de
Banyalbufar, en data d’avui s’ha formalitzat l’arrendament amb opció de
compra a exercitar en dos anys i dos mesos d’un local al carrer Compte
Sallent 28-30. Segons consta en l’expedient, l’import total ofertat és de
90.000 € més impostos, cosa que suma un total de 105.750 €. La motivació
es bassa en el compliment dels requisits del plec, i en el fet de ser un local

especialment idoni per ser veí del ja propietat de l’ajuntament i facilitar, en
cas de ser necessari, l’ampliació de les instal·lacions metges o qualsevol altre
servei municipal.
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Divendres

La borrasca Flora, que se centra aquests dies damunt les Balears, ha deixat
importats ratxes de vent i importants onades, així com pluges que, en el cas
de Banyalbufar, han arribat als 30 litres.
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Dilluns

L’Assemblea per Banyalbufar i es Port ha sol·licitat a l’Ajuntament la retirada
d’uns pins caiguts en el Camí de Ses Collidores, devora el sementer de na
Maiola, que impedeixen el pas fins a Planícia.
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Dilluns

Nit de Nadal i Maïtines. Enguany, el nin Pere Pizá Falcón ha fet el Sermó de
la Kalenda; Magdalena Mir, de Sa Coma, ha interpretat el Cant de la Sibil·la i
na Irene Tomàs ha tornat a entonar el Cant de l’Àngel. La nostra
enhorabona a tots tres per les magnífiques interpretacions.
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Dissabte

Avui matí ha arribat el patge reial des d’Orient per recollir les cartes que els
més petits voler fer arribar a Ses Majestats els Reis.
A les 19.00 hores ha tengut lloc, a l’església, un concert de Nadales a càrrec
del grup esporlerí “Ron Cremat”. El públic assistent, tot i que molt escàs, ha
pogut passar una bona estona amb la peculiar manera d’interpretar les
Nadales d’aquest grup d’havaneres.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8.3

19.1

13.7

Est. AEMET / Sa Coma

18 (07:00)

04 (15:10)

36.2 l
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