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Dissabte

Avui vespre, a les 19.45 h, l’Associació Cultural Bany-al-Bahar ha
celebrat l’Assemblea General Anual de Socis, en el transcurs de la qual
s’ha aprovat la Memòria de les Activitats realitzades durant el 2018
així com l’informe econòmic del mateix exercici i el pressupost i
programació d’actes per al 2019.

5

Diumenge

Com cada primer diumenge de maig, l’Associació Cultural Bany-alBahar ha organitzat la Fava Parada que, enguany, ha reunit un
centenar de persones. Els assistents han pogut dinar d’una boníssima
Fava Parada cuinada per la presidenta de l’Associació, Apolònia,
ajudada per un bon grapat de voluntaris i voluntàries.

12

Diumenge

Avui, segon diumenge de maig, i com cada any, a l’església s’ha
celebrat el dia de la Mare de Déu de la Rosa. Acabat l’ofici, s’han
repartit roses a tots els assistents.
El passat divendres va començar la campanya electoral i avui matí, a
les 12.00, la candidatura “Per Banyalbufar i Es Port des Canonge” ha
presentat el seu programa a la Plaça de la Vila.

14

Dimarts

En plena campanya electoral amb motiu del “superdiumenge” 26 de
maig, en el qual hi ha eleccions al Parlament Europeu, al Parlament de
les Illes Balears, als Consells Insulars i als Ajuntaments, es van
presentant candidatures. Els mitjans de comunicació destaquen la
presencia de tres mallorquins en la candidatura al Parlament Europeu
d’Ara Repúbliques (ERC, Bildu, BNG), entre els quals hi ha una
banyalbufarina, Margalida Seguí.
La contraportada del mitjà d’àmbit nacional “La Vanguardia”, en la
secció “La Contra”, publica una entrevista a l’escriptora Neus Canyelles
(de Ca s’Estapé), que, encara que no és banyalbufarina de naixement,
si ho és de sentiment. En aquesta entrevista, parla del seu darrer llibre
“Les millors vacances de la meva vida”.
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Dimecres

Els mitjans de comunicació d’avui es fan ressò de la notícia que el
Consell de Mallorca sotmet el projecte de declaració d’interès general
per a “petit hotel” de Son Bunyola a exposició pública. Així s’obre un
termini per a la presentació d’al·legacions, pas necessari i previ a
l’aprovació definitiva.
També avui els mitjans de comunicació destaquen l’aparició de nous
graffitis en la Serra de Tramuntana en concret en el camí que va a Sa
Pedra de S’Ase.
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Dijous

Si ahir els mitjans informaven que el projecte per a la declaració
d’interès general a Son Bunyola estava en fase final, avui publiquen
l’aclariment d’aquesta institució en el sentit que el projecte d’hotel
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està només a la fase inicial i que, una vegada finalitzat el termini de
presentació d’al·legacions, s’iniciarà la tramitació d’impacte ambiental.
També avui els mitjans parlen de la presentació de les conclusions de
la campanya de control del renou de les motos a la Serra de
Tramuntana realitzada ahir per la consellera de Territori del Consell,
Mercedes Garrido, en el transcurs de la reunió de la Mesa de Batlles i
Batllesses de la Serra de Tramuntana.
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Divendres

Avui ha estat el torn de la presentació de la candidatura d’El PiProposta per les Illes, en un acte que s’ha celebrat a la Plaça de la
Vila, a les 19.30 h, i que ha reunit un centenar de persones. Els
candidats han exposat el programa de la candidatura i han acabat
l’acte amb un refresc.
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Dissabte

Avui la candidatura d’El Pi-Proposta per les Illes ha fet la presentació
del seu programa electoral a Es Port des Canonge.

19

Diumenge

Si el passat diumenge la candidatura Per Banyalbufar i Es Port va
presentar el seu programa a la Plaça de la Vila de Banyalbufar, avui
ho ha fet a Es Port des Canonge.
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Divendres

Avui hem rebut la trista notícia de la mort de na Malen, germana del
Rector de la Unitat de Pastoral d’Esporles, Banyalbufar i Estellencs, a
l’edat de 48 anys. El nostre condol a tots els seus familiars,
especialment al nostre Rector, Mn. Antoni Canyelles.
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Diumenge

Avui, “superdiumenge” electoral, s’han celebrat eleccions al Parlament
Europeu, autonòmiques, als Consells Insulars i municipals. En aquest
darrer cas, concorrien dues llistes a l’Ajuntament de Banyalbufar, “El
Pi-Proposta per les Illes Balears”, encapçalada per Mateu Ferrà i “Per
Banyalbufar i Es Port”, encapçalada per Paco Albertí. El resultat de les
votacions ha estat de 183 vots per El Pi i 167 per la segona. La nostra
enhorabona a la llista guanyadora i al batlle, Mateu Ferrà.
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Dilluns

Avui ha nascut na Marta, primera filla de Pere Amengual i de
Magdalena Tomàs Mir (de Sa Coma). La nostra enhorabona als papàs
i als padrins, Joan i Malena.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

10.9

24.7

17.6

Est. AEMET / Sa Coma

4 (05:20)

10 (01:40)

12.2 l
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