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Divendres

L’Associació de Joves de Banyalbufar ha organitzat per a avui
horabaixa/vespre una festa de carnaval. Tots els que assisteixin podran
sopar de pa amb oli i participar de la bauxa que prometen. L’únic requisit és
anar-hi disfressat. A partir de les 18.00 h per als més petits i de les 21.30
per als més grans. S’han comptabilitzat més de 60 inscripcions.
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Dilluns

El servei de meteorologia de les Illes Balears ha constatat que aquesta nit
passada ha estat la primera nit tropical de la temporada, i ha destacat que, a
Banyalbufar, segons dades de l’AEMET, el termòmetre no ha baixat dels
20ºC en tota la nit, cosa que ha suposat que hi hagi hagut més calor de
matinada que durant el dia.
Avui horabaixa, a partir de les 18.00 h, dins el marc de la setmana de la
dona, l’Associació de Joves ha impulsat el taller #1000motius, que s’ha dut a
terme a l’Ajuntament. Les dones del poble han tengut l’oportunitat de reunirse i escriure en una crossa de cartolina quin és el seu motiu per donar suport
a la vaga de dia 8 de març. Les crosses han estat penjades per tot el poble
com a acte reivindicatiu.
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Dimarts

Avui matí diversos operaris i màquines del Consell de Mallorca han procedit a
retirar les pintades amb la signatura “Demon F.V.” que havien aparegut a
Banyalbufar i a altres indrets de la Serra i de les quals ja parlàvem el mes
passat.
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Dilluns

Amb motiu de la celebració, avui, del Dia de la Dona, Última Hora publica un
article sota el títol “Una desigualdad que se manifiesta a pie de calle”, en el
qual assenyala que menys del 5% dels carrers de la part forana tenen nom
de dona. A la cua, juntament amb Deià, Escorca i Sineu, hi figura
Banyalbufar, que no té cap carrer amb nom de dona.
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Dimecres

El Consell de Mallorca ha aprovat el pla d’inversions 2018-2019, cosa que
suposa una inversió de 10 milions que es repartiran entre 50 municipis de
Mallorca. Un mínim del 20% de les ajudes han d’estar destinades a eliminar
barreres arquitectòniques en els equipaments, edificis públics o espais de
titularitat municipal. La subvenció per a Banyalbufar és de 246.761 euros.
Avui ha mort, a l’edat de 87 anys, Pau Albertí Picornell, “Pau es Barber”. El
funeral tendrà lloc demà, a les 20.00 h, a l’església parroquial de Sant
Francesc de Paula, de Palma. El nostre condol més sentit a la seva família,
es especial a la seva esposa Antònia.
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Dijous

El BOIB d’avui publica l’inici del tràmit d’informació pública de l’expedient de
declaració d’interès general de l’activitat d’hotel rural a instal·lar a les cases
de Son Bunyola. L’expedient es pot consultar en el Departament de Territori
del Consell de Mallorca i hi ha un termini de 30 dies per poder presentar-hi
al·legacions.
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Dissabte

L’Assemblea per Banyalbufar i es Port ha dut a terme una assemblea oberta
sota el lema “Quin Port des Canonge volem”. L’acte, al qual hi ha assistit una
trentena de persones, ha tengut lloc a Can Toni Moreno i, en el transcurs del
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mateix s’han tractat assumptes tals com la neteja dels carrers, la recollida de
residus, el manteniment de la carretera, etc.
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Dilluns

Avui hi ha haugt sessió plenària a l’Ajuntament. S’han aprovat unes
modificacions a les ordenances fiscals (pagament de taxes) dels
aparcaments de Can Toios i de sa Carretera Nova. En aquest darrer, i a
petició de l'Assemblea, hi haurà una plaça reservada per a vehicles de
persones amb mobilitat reduïda. També s’ha aprovat l’expedient de licitació
del projecte de demolició i nova construcció de l’edifici municipal o centre
cívic des Port des Canonge per un import de 246.761,42 € (IVA inclòs).
Per altra banda, la FELIB ha fet públic que només sis ajuntaments de Balears
han tancat l’exercici del 2017 amb el deute a 0. Aquests municipis són
Banyalbufar, Campos, consell, Deià, Selva i Ariany.
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Dimarts

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Boscos, l’IBANAT ha
organitzat un viatge de premsa al domini forestal de la Serra de Tramuntana
(Planícia) sota el títol Gestió activa, integral i sostenible d’una possessió de
muntanya. L’activitat, que es desenvoluparà entre les 10.15 i les 13.30 h,
inclou diverses aturades en cada una de les quals un expert parlarà sobre
diversos temes com la sanitat forestal, la recuperació de camps de conreu, la
producció de mel ecològica, el paper dels boscos i els nous usos dels
mateixos, l’aprofitament ramader, la restauració del paisatge degradat, la
cultural rural, la història de la finca i un tast de productes locals. Una
interessant activitat per a tots aquells que hi pugueu anar.
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Dissabte

Avui horabaixa, en el local social de la Plaça de la Vila, ha tengut lloc la
presentació de Mateu Ferrà com a candidat per la llista del Pi a les properes
eleccions municipals que se celebraran el mes de maig. En el transcurs de la
presentació, a la qual hi varen assistir el president del Pi, Jaume Font; la
vicepresidenta, Xisca Mora i el secretari general, Josep Melià, el candidat va
dir que intentaria millorar la llista electoral que encapçalarà “per oferir el
millor equip del Govern per a Banyalbufar”.

30

Dissabte

L’Associació de Joves de Banyalbufar ha organitzat per avui una excursió a
Planícia, conjunta amb els joves del poble veí d’Estellencs, que ha partit de la
Plaça de la Vila a les 11.00 h i ha estat guiada per Jaume Munar.
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