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1 Diumenge Última Hora recull la notícia de la celebració, ahir, de la segona edició 
de l’Atlante Rally Classics. Un total de 40 vehicles clàssics varen 
prendre part en la prova que  va travessar Banyalbufar. 

2 Dilluns A les nou del matí, a la Casa de la Vila, ha començat el darrer ple 
ordinari d’enguany. S’ha aprovat una declaració institucional sobre 
l’Estat d’Emergència Climàtica i s’ha rebutjat una moció presentada 
per l’oposició per fer un estudi sobre la taxa aplicable als habitatges 
de lloguer turístic. A l’apartat de precs i preguntes formulades a 
l’equip de govern, l’oposició ha demanat coses com l’obertura d’uns 
banys públics, la compra de material per al gimnàs municipal, la 
revisió dels padrons de l’IBI, i de la taxa de recollida de fems i dades 
sobre el consum i pèrdues d’aigua potable. 

6 Divendres L’Associació de Joves ha decidit repetir la xerrada sobre l’emergència 
climàtica del passat dia 30, avui horabaixa, a partir de les 18.30 h, al 
local nou de la carretera Nova. 

11 Dimecres La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller de 
Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, han anunciat que, a partir de mes de 
novembre del proper any, es crearan noves línies de bus i, en concret, 
se’n crearà una que unirà Santa Ponça amb Valldemossa, passant per 
Andratx, Estellencs, Banyalbufar i Esporles. 

12 Dijous Avui ha nascut en Miquel Vives Lamas, primer fill de’n Toni Vives 
Gelabert i na Marina Lamas. La nostra enhorabona als papàs i a la 
resta de familiars, padrins i repadrina. 

14 Dissabte El suplement “Brisas” d’Última Hora es fa ressò de la presentació del 
nou llibre de Tomás Vibot sobre rutes per Mallorca, editat per El Gall. 
Es tracta d’un llibre que recull rutes senzilles per a qualsevol persona 
amb ganes de conèixer una mica més la nostra illa. 

20 Divendres Les fortes ratxes de vent d’aquesta setmana, provocades per la 
borrasca Elsa, que han arribat als 94 km/h, han provocat nombroses 
incidències, com la caiguda de pins i altres arbres, i han interromput, 
des d’ahir, el servei de televisió a tot Banyalbufar. 

21 Dissabte Tot i que ja ha entrat l’hivern, les temperatures que s’han enregistrat 
avui  no ho fan pensar així, i Banyalbufar torna a ser notícia per tenir 
una de les màximes més altes de les Illes, superant els 20º. 

22 Diumenge Avui, després de l’ofici, el grup esporlerí Rom cremat ha ofert un 
concert de nadales a l’església. El públic assistent ha pogut passat una 
bona estona amb la peculiar forma d’interpretació d’aquest grup. 
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L’horabaixa, i organitzat per l’Associació de Joves de Banyalbufar, s’ha 
ofert una xocolatada a la plaça de la Vila, en el transcurs de la qual 
s’ha projectat un vídeo que la treballadora social ha gravat amb els 
usuaris d’aquest servei.  

23 Dilluns L’spot publicitari de la coneguda marca mallorquina Melicotó, que el 
passat mes de setembre va ser rodat a Banyalbufar i Estellencs, ha 
estat presentat aquests dies per a les festes de Nadal. L’anunci, titulat 
Essència, tracta de respondre a la pregunta “quina és la vertadera 
essència d’un bon pa amb oli?” 

24 Dimarts Avui, nit de Nadal, s’han celebrat les tradicionals Matines a les 19.00 
h, amb l’assistència de nombrosos banyalbufarins i banyalbufarines. El 
Sermó de la Kalenda ha estat pronunciat pel nin Xisco Colomar 
Carbonell (de Can Paco); la Sibil·la per Margalida Nadal Albertí (de Cal 
Tio) i el Cant de l’Àngel per Maria Alorda Forteza (de Can Pep Font). 
Enhorabona a tots. 
Diario de Mallorca i Última Hora d’avui publiquen que Terraferida ha 
denunciat la construcció d’habitatges en una zona protegida de 
Banyalbufar, en concret a Son Creus. Segons denuncia l’organització, 
els promotors haurien obtingut llicència de l’ajuntament per fer 
edificacions de nova planta i reconstruccions per a usos exclusivament 
agraris. 

28 Dissabte Avui matí, com cada any, ha arribat a Banyalbufar el Patge Reial, per 
tal que nins i nines, petits i grans, li puguin entregar les cartes 
dirigides a Ses Majestats els Reis.  
Avui vespre, organitzat per l’Associació de Joves de Banyalbufar, ha 
tengut lloc a Ses Escoles una vetllada de bingo, que ha fet que el local 
s’omplís completament. Abans del bingo, els que així ho han desitjat, 
han pogut sopar i, acabat el bingo, la festa ha continuat. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 9.0 23.1 14.5  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 31  (22:20) 21  (14:40)    79.4 l 

 


