
 
 

                                                           
 

 

ACTA PRIMERA REUNIÓ FÒRUM CIUTADÀ DE 
BANYALBUFAR 

17 DE MARÇ DE 2009 
 
El 17 de Març de 2009 és reuní per primer cop el Fòrum ciutadà de Banyalbufar. El Fòrum és 
realitzà a les 20:00 hores al Local Social “Ses Escoles” de Banyalbufar. 

Assistents 
El fòrum ciutadà de Banyalbufar quedà constituït per 14 persones que assistiren: 
 

Francisca  Tomàs Carreta 
Biel   Garí Garí 
Bernadí  Mir Torres 
Toni   Bosch Tomàs 
Antonia   del Rosario 
Juan A.  Vives Vallés 
Antonia   Albertí Tomàs 
Juan    Tomàs Font 
Antonia   Bestard Amengual 
Joana   Vives Albertí 
Francesc   Albertí Picornell 
Sebastià  Ferrà Palmer 
Catalina  Rotger Ambròs 
Rosa  Albertí Albertí 

 
Taula 1 Assistents al Fòrum inicial 

 
La coordinació del fòrum va anar a càrrec de Antònia Verger i Marga Ribas, tècnics de la 
consultora  GRAM. 
 
Com a representants de l’ajuntament de Banyalbufar assistiren el Sr. Mateu Ferrà (Batle de 
Banyalbufar) i el Sr. Toni Palerm (Regidor de l’àrea de Medi Ambient).  
 
 
 



 
 

                                                           
 

Ordre del dia 
- 20:00 Benvinguda  
- 20:10 Presentació de l’Agenda Local 21: 

o Fonaments de l’AL21 
o Grau d’implantació de l’AL21 a Mallorca 
o Conceptes clau de l’Agenda 
o Fases de l’Agenda Local 21 
o Situació actual de l’AL21 a Banyalbufar 
o Punts forts i febles 

- 20:40 Torn de paraula als assistents 
- 21:30 Finalització 

1. Benvinguda 
El Sr. Mateu Ferrà, batle de Banyalbufar, i el Sr. Toni Palerm, regidor de l’àrea de Medi Ambient, 
presenten a l’equip tècnic de GRAM i expliquen que és una empresa externa qui s’encarregarà 
de dur endavant tot el procés d’Agenda Local 21 i que l’ajuntament només hi participa facilitant 
les dades que lis demanen els tècnics però sense intervenir en la redacció del document.  

2. Presentació de Agenda Local 21 
Antònia Verger, tècnica de GRAM, explica als presents el concepte d’Agenda Local 21, les fases 
del procés, la situació actual de l’AL21 a Banyalbufar i els punts forts i febles que tècnicament 
s’havien detectat.  

3. Torn de paraula als assistents 
Un cop finalitzada la presentació per part dels tècnics es dona pas a que els assistents exposin 
les seves opinions: 

- Tallar els pins de  davant el mirador i davant la torre de les ànimes que tapen les vistes 
turístiques. 

- Construir una piscina municipal per que tota la població en general pugui fer exercici. 
- Un centre de dia per la gent gran 
- Habilitar un dels locals que hi ha actualment al municipi com a centre de dia. 
- Habilitar un autocar per dur usuaris de Banyalbufar al centre de dia d’Esporles i a la 

piscina de la Universitat. 
- Una escoleta municipal a Banyalbufar 
- Arreglar l’aparcament des Cos. Degut a les pluges recents ha augmentat la perillositat i 

hi ha molt espai tudat. 



 
 

                                                           
 

- Arreglar els diferents camins del municipi, camí des Correu, camí de Son Sanutges, etc, 
que degut a l’escorrentia i les pluges estan intransitables i són camins de gran afluència 
de pas.  

- Manteniment dels camins públics del municipi tant d’ús turístic com local. 
- Evitar que una part de la població d’Estellencs dipositi els seus residus als contenidors 

de Banyalbufar. 
- Augmentar el control sobre les motos que els caps de setmana fan carreres a la 

carretera principal del municipi per disminuir la perillositat i la contaminació acústica. 
- Col·locar un radar a l’entrada i/o sortida del poble, càmeres de vigilància o cartells 

dissuasoris.  
- Un centre cultural per fomentar les activitats culturals i d’oci al municipi. 
- Arribar a un conveni per utilitzar l’espai parroquial que actualment utilitzen més els 

foranis que la pròpia gent del poble. Seria necessari arreglar i adaptar l’entrada. 
- Augmentar la conservació del Patrimoni Cultural i Arquitectònic. (Sa Canaleta, sa 

Torreta, els Molins de la Mar...)  
- Augmentar la conservació de les marjades, sol·licitar ajudes al CIM, CMA o fons 

europeus, etc.  
- Crear un Pla Específic de Conservació del Patrimoni Paisatgístic. 
- Obrir el pas del Camí de Es Rafal. Hi ha una sentència favorable a l’actual propietari de 

la finca. 
- Prendre mesures per què la ruta de pedra en sec GR221 passi pel nucli de Banyalbufar, 

a través de la reobertura del Camí de Es Rafal o d’una altra ruta anàloga. Aquesta ruta 
seria molt beneficiosa per l’economia del municipi.  

- Fomentar la venta de vivendes als joves de Banyalbufar, a través de diverses estratègies 
com la venta de vivendes desocupades o segones residències, per què continuïn residint 
al municipi.  

 
Els residents sol·liciten que les properes reunions es realitzin en divendres o dissabte per facilitar 
una major assistència de la població.  
Els representants de les associacions també sol·liciten que se’ls hi faci arribar la informació per 
mail per poder avisar al seus associats.  


