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Dimarts

Comença l’Any Nou, 2019, amb les campanades a la plaça de la Vila.
Un grapat de gent, banyalbufarins i banyalbufarines i vinguts d’altres
llocs, han escollit aquest indret per donar la benvinguda al nou any.
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Dimecres

Al llarg d’aquestes festes s’han repartit els calendaris que l’Ajuntament
fa cada any i que enguany inclouen certa informació quant a la
recollida selectiva dels fems. Sembla que encara no hi ha data de
començament del nou sistema i que els contenidors seran al mateix
lloc on seran ara però que s’establirà un horari per poder dipositar-hi
els fems. A més, hi haurà un punt d’aportació dins el poble, per a la
gent que no pugui anar als contenidors, que funcionarà amb targeta.
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Dissabte

Com cada any, a les 19.30 h, han arribat els Reis Màgics d’Orient a
Banyalbufar, i ho han fet carregats de regals, sobretot, però no
només, per als més petits.
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Dimecres

Aquesta setmana són notícia les baixes temperatures arreu de tota
l’illa. I no perquè no sigui el temps de fer fred, sinó perquè enguany
encara no n’havia fet. Avui, a Banyalbufar, s’ha registrat una
temperatura mínima de 9º C.
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Dissabte

Avui, i com ja s’ha fet en anys anteriors, s’han tornat a encendre les
torres i talaies de Mallorca en defensa dels Drets Humans, activitat
dedicada enguany especialment al col·lectiu de les dones. Cal destacar
que, en el cas de la Torre del Verger, hi ha hagut poca afluència de
públic, ja què va córrer la notícia que, amb motiu de les obres que s’hi
duen a terme, no participaria de l’activitat, encara que finalment s’han
fet senyes, tant de fum com de foc, des de la carretera.
Avui horabaixa, a les 17.00 h, i modificant l’horari habitual, s’han dut a
terme les beneïdes de Sant Antoni. Sigui o no pel canvi d’horari, hem
de destacar la gran participació respecte d’anys anteriors, fins al punt
que enguany hi ha participat 4 carrosses, a més d’altra gent que
acompanyava els seus animals a beneir. Després de les beneïdes,
s’han cantat les gloses a Sant Antoni i, a continuació, s’ha fet la missa.
A la sortida de missa, cap a les 18.30 h, s’ha encès el tradicional
fogueró, a la plaça on, més tard, s’hi ha arreplegat una gran quantitat
de gent per torrar.
El suplement Brisas, d’Última Hora, publica avui un article de Tomàs
Vibot amb el títol “El coloso de Banyalbufar”, que parla del Puig de Sa
Mola, en el qual fa un recorregut pel que trobarem fins a arribar a
damunt Sa Mola.
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Dilluns

A les 9 del matí, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, ha començat
el primer ple ordinari d’enguany. Tot i que a l’ordre del dia tan sols hi
figuraven tres punts, el ple s’ha allargat dues hores perquè a l’apartat
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de precs i preguntes l’oposició ha plantejat a l’equip de govern temes
com la necessitat d’estudiar la circulació de vehicles pel carrer Major i
Constitució; la millor organització dels aparcaments a l’edifici de sa
Carretera Nova; informació sobre l’estudi que ha fet la Demarcació de
Costes sobre la platja des Port des Canonge, la retirada de les
barreres del carrer Sard devora Son Coll, etc.
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Dimecres

El proper mes de maig hi ha eleccions autonòmiques i locals i es
comença a preparar la maquinària per a tot el procés. Diario de
Mallorca publica avui que en l’elecció dels batlles hi poden votar més
de 56.000 estrangers. En el cas de Banyalbufar, dels 503 electors del
cens, 43 són estrangers.
El mateix mitjà publica un estudi relatiu al reciclatge dels fems segons
els objectius fitxats per la Unió Europea, que estableix que s’ha de
reciclar fins, almanco, un 50% dels residus urbans. En el cas de
Banyalbufar, el reciclatge de material orgànic, plàstic, vidre i paper i
cartró no arriba al 20%, a molta distància del 85% que s’aconsegueix
al municipi veí d’Esporles. Conclou l’estudi que el reciclatge porta a
porta fa que millorin considerablement aquestes dades.
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Dilluns

Avui ha tengut lloc un ple extraordinari de la Corporació Municipal
convocat per aprovar tres expedients relacionats amb subvencions o
ajudes a l’Ajuntament: un conveni per al desenvolupament i ordenació
dels serveis bibliotecaris; una sol·licitud de compensació de les
retribucions del Batle i una subvenció per dur a terme actuacions
d’inversions de competència municipal.
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Dijous

Dins les activitats d’estimulació cognitiva que l’IMAS desenvolupa amb
la gent major, avui s’ha dut a terme l’activitat “Tresor de la Memòria”,
en la qual s’han ajuntat nins de 4art. d’ESO de l’Institut d’Esporles i la
gent gran que participa en el taller de la memòria. Aquest projecte
intergeneracional, dut a terme per la Fundació Mallorca Literària,
consisteix en l’enregistrament de testimonis dels grans per part dels
alumnes, amb l’objectiu de preservar el llegat oral que forma part de
la història de la vida de cada persona i de la vida del poble. Tot el
material queda arxivat a l’arxiu oral de Mallorca.
L’Audiència de Palma ha condemnat avui a tres anys i mig de presó
l’home que va intentar matar un guàrdia civil tirant-lo des de la Torre
des Verger el mes de maig del 2017. El guàrdia civil, fora de servei, el
va sorprendre quan intentava robar en un vehicle. El sospitós, que
finalment no ingressarà a la presó, té prohibit atracar-se a menys de
400 metres de la Torre des Verger durant els propers dos anys.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

5.3

18

11.1

Est. AEMET / Sa Coma

12 (02:30)

31 (15:40)

26.2 l
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