banyalbahar@banyalbahar.com
www.banyalbahar.com

Noticiari Banyalbufarí (nº 192)
NOVEMBRE 2019
2

Dissabte

La Mancomunitat de Tramuntana, a la qual pertany Banyalbufar i que
està formada per 9 municipis mes ha crescut amb la incorporació del
municipi de Pollença. Al mateix temps, sembla que ben aviat s’hi tornarà
a incorporar Fornalutx, que va abandonar la Mancomunitat fa uns anys.
Això suposarà un reforçament d’aquesta Mancomunitat, considerada la
“germana petita” de les mancomunitats de Mallorca.
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Diumenge

El temporal que ha afectat avui Mallorca ha provocat fortes ratxes de
vent que, en el cas de Banyalbufar, han arribat als 84 quilòmetres per
hora.
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Dilluns

A partir d’avui, el “correu” que uneix Banyalbufar amb Palma ha canviat
l’horari, cosa que ha suposat un important malestar, atès que s’ha
suspès la connexió de les set del matí entre Banyalbufar i Palma i la des
les 14.00 entre Palma i Banyalbufar. Aquesta supressió afecta sobretot
els al·lots que estudien als instituts de Palma.
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Dissabte

Organitzat pels Joves de Banyalbufar, avui una monitora de Genèrica,
escola de formació cultural i social en igualtat de gènere ha impartit la
xerrada “Amor del Bueno”, per parlar sobre relacions tòxiques, sanes,
sexting, sextorsió, grooming i els perills i conseqüències que poden
tenir. Enhorabona per la iniciativa.
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Diumenge

Per segona vegada enguany s’han celebrat eleccions generals. A
Banyalbufar els resultats han estat els següents: Congrés dels
Diputats: PSOE 83 vots; PP 53; Unidas Podemos 53; Ciutadans 15;
VOX 26; Más País 10; Més 23; PACMA 3 i Recortes 0 1. Quant al Senat,
Cosme Bonet Bonet (PSOE) 86 vots; Susana Moll (PSOE) 82; Maria
Salom (PP) 54; Javier Bonet (PP) 52; Beni Aguiló (UP) 47; Alfonso
Rodríguez (UP) 38; Lila Thomàs (Més) 29; Manuela Cañadas (VOX) 25;
Isidre Mateu (Més) 22; Patricia Blanco (PACMA) 13; Beatriz Medina (Cs)
12), Francisco González (PACMA) 10; Antonio Gutiérrez (Más País) 7;
Omar Delgad (Cs) 5; M. Teresa Viera (Por un mundo más Justo) 4; Juan
José (Recortes 0) 2; Antonio Forteza (Partido Liberal) 1.
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Dilluns

A partir d’avui i fins al proper dia 25 de novembre, l’Ajuntament de
Banyalbufar organitza una campanya solidària de recollida de joguines,
aliments i roba a benefici de Càritas. Les vostres aportacions es poden
deixar a l’Ajuntament, cada dia entre les nou i les dues.
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Dimarts

Avui ha mort el metge i actor Javier Gómez de Pablos. Gómez de Pablos,
que va exercir com a metge de família a Banyalbufar, va intervenir en
pel·lícules com “Tata mía”, amb Carmen Maura, o en “Trágala, perro” o
“El aire de un crimen”. Nascut a Navarra, va estudiar medicina a
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Saragossa encara que la seva militància en l’òrbita comunista va fer que
hagués d’acabar la carrera a Catalunya.
El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i el
seu equip s’han desplaçat a la Serra de Tramuntana per valorar les
queixes relatives a les curses de motos que cada cap de setmana s’hi
duen a terme a que causen molèsties sobretot als veïnats de Pollença,
Escorca, Sóller, Banyalbufar i Estellencs.
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Dissabte

Avui, organitzat per Bany-al-Bahar ha tengut lloc la ja tradicional
bunyolada. Amb l’ajuda dels membres de la junta directiva, la
presidenta de l’Associació ha preparat els bunyols per al bon grapat de
banyalbufarins i banyalbufarines que s’han atracat a sa plaça per
degustar-los.
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Divendres

A les 19.00 h ha tengut lloc la inauguració del nou local adquirit per
l’Ajuntament de Banyalbufar al carrer Comte Sallent. En el transcurs de
la inauguració, s’ha presentat el projecte “Les rutes culturals per la Serra
de Tramuntana”, que inclou tres rutes dins el municipi de Banyalbufar.
Una vegada més les bufades de vent han estat fortes a Banyalbufar, on
s’ha arribat a ratxes de fins a 55 km per hora.
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Diumenge

Avui, a sortida de l’ofici, i preparant la commemoració del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les Dones, que se
celebrarà demà, representants de les Associacions Joves de Banyalbufar
i Sa Tomàtiga han folrat les oliveres de la plaça amb colors morat, color
que identifica aquest Dia internacional.
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Dilluns

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a
les Dones, les Associacions Joves de Banyalbufar i Sa Tomàtiga, han
organitzat un acte a la plaça de la Vila en el transcurs del qual
representants de les diferents associacions i veïns del poble han llegit
el manifest i els noms de les 52 víctimes de la violència de gènere al
llarg del 2019. L’acte ha comptat amb l’assistència d’una vuitantena de
persones de Banyalbufar.
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Dissabte

L’associació Joves de Banyalbufar ha organitzat una xerrada sota el títol
“Jornada d’emergència climàtica”. Durant l’acte, Rosalina Albertí ha fet
una xerrada sobre aquest tema i els més joves han elaborat i penjat un
cartell a la plaça de la Vila amb el lema “És l’hora de canvi”.
Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.6

24.0

15.0

Est. AEMET / Sa Coma

19 (04:20)

01 (22:50)

84 l
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