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3

Divendres

L’AEMET ha fet públic l’informe del mes de desembre, en el qual
conclou que va ser un mes molt càlid a Mallorca, amb 1.7º més del
que és normal, i destaca que el dia 21 la temperatura mínima més alta
del mes es va enregistrar a Banyalbufar, amb 17.6º.

5

Diumenge

Avui, a l’edat de 88 anys, ha mort Isabel Socias Horrach, na Bel
Rumbet. La vetlla tendrà lloc dimarts al cementiri de Son Valentí i el
funeral se celebrarà dimecres 8 a l’església del Sagrat Cor de Palma.
A les 19.30 h han arribat, puntuals com cada any, Ses Majestats els
Reis d’Orient, qui han portat als regals al més petits, i no tan petits.

11

Dimarts

Diario de Mallorca

12

Dimecres

Última Hora publica que onze municipis de Mallorca, entre els quals hi

13

Dilluns

Per avui hi havia convocat ple ordinari de la Corporació Municipal, amb
la novetat que ha estat presidit per la Tinent de Batle Leonor Bosch
Pérez, en absència del Batlle per vacances. Dels onze punts de l’ordre
del dia, destacarem l’aprovació per unanimitat de dues mocions, una
presentada per l’agrupació BPC sobre la importàNcia de Planícia per a
Banyalbufar, i l’altra pel grup del PI per demanar un nou model de
finançament autonòmic. A l’apartat de precs i preguntes, l’oposició ha
demanat més informació sobre les pèrdues d’aigua potable les quals, i
segons dades del propi Ajuntament, serien d’un 56,94% en el 2017 i
d’un 52,14% en el 2018 (diferència entre subministrament i consum).

18

Dissabte

Avui horabaixa, a les 18.00 h, s’han celebrat les beneïdes de Sant
Antoni, que, tal com l’any passat, s’han passat al dissabte horabaixa i
no el diumenge després de l’ofici. És de destacar la gran afluència de
gent que hi ha acudit i de carrosses. Sembla que aquesta tradició,
afortunadament, torna a agafar força. Després de les beneïdes, missa
de Sant Antoni i encesa del fogueró a sa plaça. El vespre, torrada
popular, també amb gran afluència de gent.

publica un article sobre el I Torneig de
Dramatúrgia que s’està celebrant aquests dies a Palma i que està
patrocinat, entre d’altres, per la cooperativa Malvasia de Banyalbufar i
l’Hotel Mar i Vent.
ha Banyalbufar, no fan la recollida selectiva dels residus orgànics, els
quals s’incineren juntament amb el rebuig. D’aquests onze municipis,
set han presentat ja plans de recollida selectiva, i en queden quatre,
Sa Pobla, Banyalbufar, Estellencs i Fornalutx que, fins al moment, no
han anunciat fins al moment plans firmes en aquesta matèria.
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21

Dimarts

Segons les dades de l’AEMET, avui s’han enregistrat ratxes de vent de
fins a 78 km per hora a Banyalbufar. La ratxa màxima s’ha enregistrat
a les 12.10 h

22

Dimecres

Agents de Medi Ambient han localitzat residus domèstics de gran
volum en un antic abocador de Banyalbufar.

28

Dimarts

Diario de Mallorca publica avui que la Conselleria de Medi Ambient
investiga la cursa realitzada per una dotzena de persones en motos de
cross realitzada el passat diumenge entre el Port des Canonge i
Banyalbufar.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.4

18.5

12.6

Est. AEMET / Sa Coma

12 (22:50)

31 (14:40)

78.2 l
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