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1 Dimarts A partir d’avui, s’han afegit nous horaris i noves parades al servei de 
transport de les Illes Balears (TIB) en la línia 202, que és la que afecta 
Banyalbufar. Les noves aturades fan referència a Son Espases i s’han 
incrementat freqüències, sobretot pel que fa a les darreres hores del 
dia, amb la incorporació d’un servei que surt de Palma en direcció a 
Estellencs a les 20.00 h i un que surt de Banyalbufar en direcció a Palma 
a les 21.30, els dies feiners. Consideram que era una mesura molt 
necessària atès que el darrer servei entre Palma i Banyalbufar era, fins 
ara, a les 18.30 hores. 

2 Dimecres Diario de Mallorca publica avui que Banyalbufar comptarà, a partir 
d’enguany, amb la primera escoleta municipal per a infants d’1 a 3 anys 
de la seva història. Recordam que, al llarg de la dècada dels 70, i per 
manca d’alumnes, l’escola de Banyalbufar va haver de tancar i des de 
llavors no hi ha hagut cap tipus de centre educatiu en el nostre municipi. 

4 Divendres Avui matí s’han produït alguns talls en l’emissió de la programació de 
televisió, atès que s’estan duent a terme tasques de manteniment. 

5 Dissabte L’Ajuntament de Banyalbufar ha organitzat una jornada de Portes 
Obertes per tal que tots aquells que ho desitgin puguin visitar les 
instal·lacions de la futura escola infantil. La jornada començarà a partir 
de les 11.30 h i acabarà amb un refrigeri. 
L’horabaixa, en el local municipal des Port des Canonge, l’agrupació “Per 
Banyalbufar i es Port des Canonge”, ha dut a terme una assemblea 
oberta a tothom amb l’objectiu de presentar un fulletó divulgatiu de les 
seves activitats i debatre els assumptes o necessitats dels veïnats. Hi 
ha assistit una cinquantena de persones i s’han tractat temes d’interès 
comú. 

6 Diumenge L’Associació Cultural Bany-al-Bahar ha posat en marxa, a partir d’avui, 
una nova iniciativa per col·laborar en la restauració de la teulada de 
l’església afectada pel cap de fibló d’agost de 2022. A partir d’avui i fins 
al dia del sorteig de la loteria de Nadal, s’han posat a la venda paperetes 
per participar en el sorteig d’una gran panera de Nadal, que està 
exposada a l’església parroquial. 

7 Dilluns Despús-ahir horabaixa, i sota el lema de “Quin Port des Canonge 
volem”, va tenir lloc una reunió i assemblea oberta organitzada per 
l’agrupació Per Banyalbufar i es Port des Canonge. La sala de l’edifici 
municipal de Can Pou va quedar ben plena, unes 50 persones, que 
participaren activament en el debat i les propostes que es tractaren. 
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15 Dimarts Avui torna a començar el programa “Mou-te” a Banyalbufar, en dos 
grups: un de 40 a 60 anys, els dimarts i dijous a les 18.30 h i un per a 
persones de més de 60 anys, cada dimarts i dijous de 09.30 a 10.30 h. 
A partir d’avui ja està oberta la possibilitat de realitzar una reserva per 
a allotjar-se a l’hotel de Son Bunyola, que començarà a funcionar el 
proper mes d’agost del 2023 amb 26 habitacions. 

18 Divendres Segons publica Última Hora, més de 20 casetes del Port des Canonge 
continuen pendents de demolició des de l’any 2009, quan 18 propietaris 
varen acudir als tribunals per tal d’evitar que les enderrocassin. 

19 Dissabte Per a avui matí, l’Ajuntament de Banyalbufar ha organitzat una taula 
informativa com a punt d’informació ambiental i activitats per a infants 
de 6 a 12 anys. L’activitat tendrà lloc a la plaça de la Vila. 

22 Dimarts  Avui migdia els Bombers de Mallorca han rescatat una al·lota d’uns 15 
anys que ha caigut en el Camí de Sa Font mentre realitzava una excursió 
escolar. L’al·lota ha resultat amb ferides a una cama i a l’espatlla i l’han 
haguda de traslladar en camilla fins a l’ambulància. 

23 Dimecres Des d’avui i fins a dia 2 de desembre podeu fer arribar les vostres 
fotografies a l’Ajuntament per tal que surtin al calendari municipal. 

25 Divendres Amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra 
les dones, avui, a les 12.00 h, es guardarà un minut de silenci a la plaça 
de la Vila i a les 17.30 h es llegirà un manifest de condemna. 

28 Dilluns A les 08.45 h, ha començat un ple extraordinari de la Corporació 
Municipal amb quatre punts a l’ordre del dia: modificacions de crèdits 
pressupostaris, nomenament del jutge de pau, modificació de 
l’ordenança de recollida de residus urbans i aprovació d’una nova 
ordenança per a la cessió d’ús de material municipal. 
A partir d’avui i fins al proper dia 8 de desembre, l’Escola Infantil de 
Banyalbufar-Es Portet ha organitzat una campanya de recollida de roba 
infantil destinada a la Fundació Deixalles. Tots aquells que ho desitgeu, 
podeu portar la roba a l’escoleta o deixar-la a les oficines de 
l’Ajuntament. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 10.1 24.5 18.0  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 27  (07:20) 01  (14:30)   56.8 l  

 


