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Dilluns

Els mitjans de comunicació d’avui informen que, ahir a la tarda, hi va haver
un accident a la carretera de Banyalbufar (cap al kilòmetre 82) i un
motorista i la seva acompanyant varen resultar ferits en caure per un penyasegat d’uns 10 metres. Els ferits varen ser traslladats a centres hospitalaris
en ambulància.

13

Dissabte

Avui han estat convocats a una reunió tots els joves de Banyalbufar que
tenen entre 14 i 29 anys amb l’objectiu de tornar a posar en marxa
l’Associació de Joves. Han acordat tornar-se a veure el proper divendres per
celebrar eleccions per triar la junta directiva.
Avui horabaixa s’ha instal·lat un bus dels Donants de Sang al carrer Baronia,
perquè tots aquells que vulguin puguin fer les aportacions de sang que tan
necessària és. La novetat d’enguany ha estat que, enlloc d’instal·lar-se al
Centre de Salut, les donacions, set en total, s’han recollit en aquest bus
preparat per a les donacions.
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Diumenge

Avui s’ha celebrat la 43 Volta a Mallorca Internacional en Moto. Com cada
any, al llarg de tot el matí, Banyalbufar s’ha omplert de motos, motoristes i
un intens renou, cosa que ha dificultat la circulació tant de vianants com de
trànsit i ha provocat una important contaminació acústica.
Avui horabaixa, a l’església d’Esporles, un grup de joves de la Unitat de
Pastoral d’Estellencs, Banyalbufar i Esporles, juntament amb els Joves
Cristians de Llucmajor, ha representat el musical “Jesucrist Superstar”. La
representació, en la qual hi ha participat tres al·lotes de Banyalbufar, ha
congregat unes 300 persones. La recaptació ajudarà a pagar les despeses
del desplaçament per a participar a la reunió de joves cristians que tendrà
lloc a França. El musical es tornarà a representar el dia de la Segona Festa,
22 d’abril, a Llucmajor.
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Dimarts

Avui, convidats per Canal4-Ràdio, havia de tenir lloc un debat entre els dos
candidats a la batlia de Banyalbufar, encara que al debat, finalment, només
hi va assistir un dels candidats, el de la candidatura “Per Banyalbufar i es
Port”.
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Divendres

Celebrades les eleccions de l’Associació de Joves de Banyalbufar, han
resultat elegits Mariona Salvà com a presidenta; Pere Albertí com a
vicepresident; Maria Darder com a secretària; Llúcia Suárez com a tresorera i
Lluc Albertí, Joan Ramon Darder, Maria Nadal i Joan Ferrà com a vocals.
Enhorabona a tots i bona feina!
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Dissabte

Avui a les 12.00 h, a la Plaça de la Vila, ha tengut lloc l’acte de presentació
de la candidatura “Per Banyalbufar i es Port”. Davant un centenar de
persones, els candidats, han exposat el seu programa de cara a les eleccions
municipals del proper dia 26 de maig. L’acte ha acabat amb un vermut.
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Diumenge

Avui és el Dia de Pasqua. Tot i que és dels anys que Pasqua cau molt
endavant, aquesta Setmana Santa no s’ha caracteritzat precisament pel bon
temps, sinó més bé al contrari. Tota la setmana ha bufat un fort vent i han
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baixat les temperatures. A això s’hi ha d’afegir unes molt dèbils pluges –
quatre gotes- d’avui.
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Dimarts

En la reunió convocada per la FELIB per promoure arenals lliures de fum, i a
la qual només hi ha assistit tres municipis, només el de Banyalbufar,
representat per Joan Peralta, s’ha compromès a tenir platges lliures de
tabac. El regidor ha assegurat que duran aquest tema al plenari per aprovarlo.

24

Dimecres

Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, dia del Llibre, ahir dia 23, avui ha
tengut lloc a la biblioteca una activitat de teatre familiar “Conte contat o les
mil vides d’un que llegeix”, a càrrec de la Companyia Pecata Minuta, dirigit
als nins i nines de 0 a 7 anys.
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Divendres

Organitzat per la Biblioteca de Banyalbufar, i continuant amb els actes
relacionats amb la celebració del Dia de Llibre, avui s’ha celebrat un taller
musical per a infants de 0 a 3 anys, “Canta’m un conte”. Entre les 10 i les 14
hores, a la Plaça de la Vila, s’han obert parades de llibres per part de Clúster
de Còmic de Mallorca, l’Associació Cultural Bany-al-Bahar i la Biblioteca i, a la
tarda, a la biblioteca “Taller Conta-contes” amb Lego-Education, adreçat a
nins i nines de 6 a 11 anys.
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Diumenge

Avui s’han celebrat eleccions generals. A Banyalbufar, els resultats han estat
els següents: PSOE 83 vots; PP 55; Veus Progressistes 43; PI 39; Podem 38;
Ciutadans 37; VOX 18; PACMA 6 i Recortes 0 3 vots. Quant al Senat, Cosme
Bonet (PSOE) 93 vots; Susana Moll (PSOE) 86 vots; Maria Salom (PP) 58
vots; Miquel Ramis (PP) 56 vots; Rosa Cursach (Veus) 48 vots; Pep
Malagrava (Veus) 47 vots; Juana Xamena (PI) 43 vots; Rafel Ballester (PI)
42 vots; Pedro Ribas (C’s) 30 vots; Beatriz Medina (C’s) 22 vots; Marina Mir
(PACMA) 18 vots; José Miñano (PACMA) 13 vots; Antonio Salvá (VOX) 12
vots; Manuela Cañadas (VOX) 11 vots; Irina Martínez (Recortes 0) 4 vots i
Carmen Rodríguez (Por un Mundo más justo) 2 vots.
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Dimarts

Última Hora d’avui publica la notícia “El PP no se presenta y la alcaldia serà
cosa de dos”. En l’article es destaca que, per primera vegada, el PP no es
presentarà a les eleccions municipals a Banyalbufar, amb la qual cosa el
resultat es reduirà a les dues candidatures: la del PI i la de “Per Banyalbufar
i es Port”. Destaca l’article que, si guanya la primera, Mateu Ferrà arribarà
als 20 anys com a batlle.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8.3

22.7

15.3

Est. AEMET / Sa Coma

04 (23:10)

23 (15:50)

14 l
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