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Dissabte

Diario de Mallorca d’avui publica la notícia “La cementera de Son Valentí,
patrimonio industrial en ruinas”, en la qual denuncia el deficient estat

de conservació de la cimentera: grafittis, fems, clots i forats que la fan
perillosa.
Avui la prova ciclista de la Challenge ha passat per Banyalbufar: minuts
abans de les 15.00 h, nombrosos vehicles de suport als ciclistes, guàrdia
civil i mitjans de comunicació han travessat el poble acompanyant els
ciclistes que han pres part en l’etapa d’avui, entre Pollença i Andratx.
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Dilluns

A partir d’avui la farmàcia de Banyalbufar, que des de que es va
instal·lar es trobava al mateix lloc, es trasllada i ara quedarà més aprop
del Centre de Salut.
Tal dia com avui es compleixen 64 anys de les primeres neus de la gran
nevada del ’56. El contrast entre aquell any i enguany és ben evident:
a les 15.00 h hem arribat als 23.2º. No obstant això, els espais de
meteorologia d’avui han recordat que, tal dia com avui, Banyalbufar va
batre el rècord de la temperatura més alta de les Illes Balears: 28.8º.
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Diumenge

Els grup de rescat de muntanya dels Bombers de Mallorca ha hagut de
rescatar una senderista que, segons sembla, s’ha accidentat mentre feia
senderisme anant al Port des Canonge. El metge ha ordenat el seu
trasllat a l’hospital.
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Dilluns

Avui, a la Casa de la Vila, hi ha hagut ple extraordinari amb un únic punt
a l’ordre del dia: “Aprovació expedient i projecte per a obra edifici Port
des Canonge, POS 2019, Negociat sense publicitat”. És la tercera
vegada que s’ha de modificar el projecte i fer una nova aprovació , atès
que en les dues anteriors cap empresa es va voler fer càrrec de dur
endavant aquestes obres.
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Divendres

Avui ha nascut en Levi Useleti Melendez, tercer fill den Pau i na Paula.
La nostra enhorabona als papàs i a les dues germanetes, Valentina i
Ariana.
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Dissabte

Organitzat pels Joves de Banyalbufar, avui horabaixa s’ha celebrat una
rueta, en la qual han participat nombrosos veïns del poble. El primer
premi ha estat per al grup dels “Pingüins”, el segon per als “Superjoves”
i el tercer per a la “Família Rockera”. El vespre, a ses escoles, sopar i
festa per a tots aquells que hi han volgut assistir.
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Dilluns

Avui agents de la Policia Nacional han detingut un veí de Banyalbufar i
un de Palma com a presumptes autors d’un delicte contra la salut
pública. Els detinguts, que havien llogat la casa de can “Xesc Ramon”,
feia una sèrie de mesos que no pagaven la quota del lloguer. A més,
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els avisos als propietaris de l’olor que sentien varen motivar que s’avisàs
les forces de seguretat, que varen trobar a l’interior de l’habitatge entre
80 i 100 plantes de marihuana i més de quilo i mig de marihuana
preparada per a la venda.
El Ministeri per a la Transició Ecològica ha destinat 4,4 milions per
arreglar els danys causats per la tempesta Gloria del passat mes de
gener. Amb aquests doblers s’han de pagar els desperfectes que el
temporal va ocasionar a diferents municipis, entre els quals hi ha
Banyalbufar.
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Dijous

El Consell de Mallorca ha reunit batlles i regidors de diferents municipis,
els quals han firmat els acords que regulen la distribució del Pla especial
d’Ajudes per a obres i serveis de competència municipal del Consell,
que ascendeixen a més de 3 milions d’euros, part des quals arribaran
al nostre municipi.
En el programa Illes i Pobles que ha emès avui IB3, s’ha entrevistat a
Paula Darder, dinamitzadora cultural i responsable del Casal de Joventut
de Santa Eugènia. Paula va parlar sobre joventut, sobre l’organització
dels joves en els municipis, les necessitats i motivacions del més joves...
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Dilluns

Per a les 9 del matí estava convocat un ple ordinari de la Corporació
Municipal. A més dels habituals punts d’aprovació de l’acta del ple
anterior i el de precs i preguntes que l’oposició formula a l’equip de
govern, tan sols hi havia tres punts més a l’ordre del dia, això és: la
creació d’un Consell Sectorial sobre camins municipals (que ha quedat
pendent), una moció presentada pel grup de Per Banyalbufar i es Port
des Canonge sobre manteniment de camins, que no s’ha aprovat
perquè l’equip de govern hi ha votat en contra, i una moció institucional
contra la violència de gènere que sí que s’ha aprovat per unanimitat.

29

Dissabte

Amb motiu de la celebració, demà, del Dia de les Illes Balears,
organitzat pel Govern de les Illes Balears en col·laboració amb
l’Ajuntament de Banyalbufar i el Consell de Mallorca, a les 11.30 h hi ha
hagut un contacontes i taller “El castell d’iràs i no tornaràs” a càrrec
d’Escull Solidari. A les 17.00 h, conferència de Pere Joan Martorell sobre
“Instruments tradicionals” i a les 20.00 h torrada popular a la plaça de
la Vila.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.5

23.8

14.3

Est. AEMET / Sa Coma

6 (04:50)

3 (14:40)
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