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1

Dimarts

L’Ajuntament de Banyalbufar ha fet públic el calendari d’activitats
programades per al mes de desembre, calendari que inclou xerrades
ambientals, tal com la separació de residus i l’estalvi d’aigua, activitats per als
més petits tal com un conta-contes o un taller de Lego i un concert de piano
a l’església parroquial.

3

Divendres

El BOIB d’avui publica les ajudes del Consorci de la Serra de Tramuntana per
reparar els danys a immobles o a espais agrícoles i/o forestals ocasionats per
la catàstrofe meteorològica de dia 29 d’agost. Les sol·licituds es poden
presentar fins al dia 22 de gener al Consorci de la Serra de Tramuntana (c.
General Riera 113 de Palma).

4

Divendres

Última Hora d’avui publica que a la reunió mantinguda ahir entre Delegació

del Govern, la Direcció General de Trànsit i el Consell de Mallorca amb
l’objectiu de reforçar la seguretat vial, centrada sobretot en el col·lectiu de
motoristes. Es va acordar limitar la velocitat màxima a 60 km/h a tota la
carretera principal de la Serra de Tramuntana, entre Andratx i Pollença.
L’Ajuntament de Banyalbufar, per tal de garantir el pas de vianants, ha creat
un nou pas a la barrera de S’Arboçar-Es Rafal.
5

Dissabte

L’IBANAT ha informat avui que ha conclòs les tasques de restauració del camí
de la Volta del General. Les tasques varen començar dia 1 d’octubre i han
consistit en la retirada de gran quantitat d’arbres caiguts i restes de vegetació
que han estat triturats i dipositats a la mateixa zona.

8

Dimarts

El temporal d’aquests darrers dies ha deixat ratxes de vent fort de fins a 69
quilòmetres per hora a Banyalbufar.

9

Dimecres

El batlle de Banyalbufar ha fet públic un ban en el que comunica que Ses
Majestats els Reis d’Orient li han enviat una carta en la qual expliquen que,
atesa la situació de pandèmia actual, no podran arribar com en anys anteriors,
però que sí que tenen previst “visitar i repartir alegria i salutacions a infants i
grans del municipi”.

10

Dijous

El Govern de les Illes Balears ha adjudicat les noves concessions del transport
regular de viatgers per carretera, que començaran a funcionar a partir del mes
de gener. Aquestes noves concessions suposaran, en el cas de Banyalbufar,
que durant els mesos d’estiu les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera
quedaran connectades amb la Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar,
Esporles i Valldemossa).

16

Dimecres

L’Ajuntament de Banyalbufar ha convocat el I Concurs de Façanes
Nadalenques. Demana els veïns que vesteixin la seva façana durant tot el
Nadal i que es concediran premis a la façana més sostenible i a la façana més
divertida.

19

Dissabte

Emmarcat dins els actes de la Diada de Mallorca, avui ha tengut lloc a l’església
parroquial el concert de piano de Tomeu Moll-Mas, amb les limitacions
d’aforament que imposa la situació sanitària actual.
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21

Dilluns

A les 9 del matí ha començat el ple ordinari de la Corporació Municipal, del
qual destacarem tres punts: l’aprovació de l’expedient per a la nova
contractació del servei de recollida de residus urbans, segons el qual està
prevista la creació de tres nous punts d’aportació (dos a la vila i un en el Port
des Canonge) i només es podran deixar els residus en determinats dies i hores
(s’eliminaran els punts actuals). El grup de l’oposició va manifestar que es
desaprofitava una oportunitat per implantar ja el sistema de recollida “porta a
porta”. L’altre punt és que no es va aprovar la moció presentada per el grup
Banyalbufar i es Port des Canonge, que demanava dur a terme una
convocatòria d’ajuts per a famílies i negocis del poble amb motiu de la
pandèmia de la Covid-19. Per acabar i a preguntes de l’oposició es va informar
que la companyia d’assegurances i pels desperfectes del temporal del 29/08,
ha indemnitzat a l’ajuntament amb 78.328,27 euros, dels quals 57.312,09
corresponen als danys soferts a les instal·lacions de l’antiga escola.

23

Dimecres

Avui ha nascut na Catalina Vives Lama, segona filla de Toni (de s’Hotel Mar i
Vent) i de Marina. La nostra enhorabona als papàs, al seu germanet Miquel
als padrins i besavis.

23

Dimecres

L’Ajuntament de Banyalbufar ja reparteix els calendaris del 2021, enguany
il·lustrats amb fotografia de Ramon Mondéjar. Els que vulguin poden passar a
recollir-lo per les oficines de l’Ajuntament.

24

Dijous

Avui, nit de Nadal, hem viscut unes Matines ben diferents. A causa de la
pandèmia provocada per la COVID-19, s’ha hagut de reduir l’aforament de
l’església parroquial a un 30%, i s’ha escurçat la cerimònia, de manera que
s’ha suprimit el Cant de l’Àngel i el Sermó de la Calenda. El Cant de la Sibil·la
s’ha hagut de realitzar des del Cor, i ha anat a càrrec de Margalida Nadal
Albertí (de Cal Tio). La decoració de l’església ha anat a càrrec de l’Associació
Cultural Bany-al-Bahar.

26

Dissabte

L’AEMET ha informat de fortes ratxes de vent en les darreres hores de fins a
63 km/h a Banyalbufar.

28

Dilluns

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha informat que a partir de l’any nou
entrarà en funcionament la nova xarxa de transports. En el cas de Banyalbufar,
inclosa dins la zona 1, la concessió s’ha donat a l’empresa Moventis i afecta
una mica els horaris dels busos així com el sistema de pagament, que a partir
del gener s’haurà de fer amb targeta. A més, els busos seran de gas natural.

30

Dimecres

L’Ajuntament de Banyalbufar ha anunciat que avui el cartel reial arribarà a
Banyalbufar. Atès que els infants no es podran ajuntar a la plaça, el carter
reial farà la recollida de cartes porta a porta. Per això, cal que els pares avisin
a l’Ajuntament de l’hora a la qual el carter pot anar a casa seva.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.2

19.9

13.6

Est. AEMET / Sa Coma

25 (19:50)

14 (14:40)

33.8 l
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