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9 Dimarts Aquests dies s’està repartint per Banyalbufar una informació de l’Ajuntament en la qual s’alerta a la població de la greu situació de sequera que viu el poble i, al temps que s’estableixen una sèrie de prohibicions, tals com regar jardins o fer cotxes nets, es donen diversos consells per tal d’estalviar aigua. 
13 Dissabte El diari La Almudaina d’avui fa 100 anys publicava la següent notícia  amb el títol Daños causados por el temporal: “Los temporales de estos días pasados han abarcado toda la isla y la prueba de ello es que de la mayoría de pueblos nos llegan noticias de haber sufrido daños los arbolados de más o menos importancia. Los pueblos más castigados han sido Buñola, Esporlas, Bañalbufar y Establiments, particularmente el primero en el que el vendaval ha arrancado y tronchado infinidad de árboles...” 
15 Dilluns Bany-al-Bahar està de festa. Enguany se commemorarà el 25 aniversari del seu naixement!!! Per això ha començat ja la preparació de tot un conjunt d’activitats que es duran a terme al llarg d’aquest any. La junta de l’associació ja està fent feina!!! 
17 Dimecres Sens dubte la notícia d’aquest mes serà la d’avui: l’Audiència Provincial ha confirmat el domini públic del Camí Antic de Planícia i l’ús públic del Camí Nou. Així, la secció tercera de l’Audiència Provincial ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Palma, en la qual es declarava el Camí Antic de Planícia i el Camí des Rafal o Sa Costa bé de domini públic, amb titularitat de l’Ajuntament de Banyalbufar, a més de considerar el Camí Nou de Planícia d’ús públic peatonal. La sentència obliga a la retirada de qualsevol tancament o obstacle que impedeixi o dificulti l’ús públic d’aquests camins així com a la retirada de qualsevol rètol o senyal que indiqui prohibició de pas, propietat privada o tancament. 
18 Dijous La sentència d’ahir, sens dubte històrica per a Banyalbufar, ha coincidit, dia per dia, amb el setè aniversari de la firma de l’escriptura de la compra de Planícia per part del Govern Espanyol i del Govern Balear. Ara ja podrem accedir a la finca pública de Planícia “per la porta del davant”, pels camins i les barreres que tantes generacions de banyalbufarins i banyalbufarines havien utilitzat fins fa poc. El 17 de febrer del 2009 i el 17 de febrer del 2016, s’hauran convertit en dues dates de gran significat i que caldrà recordar.  
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20 Dissabte La revista “El Viajero” del passat dijous publicava un article en el qual, sota el títol “12 rutas para un febrero junto al mar” feina un repàs a dotze plans per a una escapada a diferents indrets de la costa espanyola. L’article començava amb una fotografia de la ruta de Sa Volta des General. A continuació, entre d’altres llocs de diferents comunitats autònomes d’Espanya, feia una aturada a la torre des Verger: “Secreto de Tramontana” era el títol que emprava per encapçalar la referència a Banyalbufar: sa torre de sa Baronia, sa torres des Verger, es Port des Canonge, la malvasia, Cas Batlle Negre, l’hotel Mar i Vent, l’hotel Sa Coma... 
23 Dimarts Ahir, una vintena de persones, varen participar en l’acte d’escenificació de l’obertura definitiva del camí antic de Planícia i des Rafal. Amb l’assistència del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, de la consellera de medi ambient del Consell de Mallorca, Sandra Espeja, del batlle de Banyalbufar, Mateu Ferrà i d’una vintena de persones, es va col·locar el primer cartell de senyalització del camí antic de Planícia i des Rafal, desprès que el passat dia 17 l’Audiència Provincial desestimés el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència favorable a l’obertura d’aquests camins. 
26 Divendres Des de principis de mes, unes brigades d’IBANAT vénen a Banyalbufar cada dia a fer feina a Planícia. Estan netejant i recuperant zones d’olivar i tallant la vegetació a l’entorn dels principals camins. Són mesures ben necessàries per a la conservació de la finca i que, a més, poden ajudar a controlar possibles incendis, atesa la gran quantitat de massa forestal que actualment hi ha en els sementers. 
29  Dilluns La gran notícia d’aquest cap de setmana és que ha tornat a ploure. Semblava que ja no en sabia!!! Una quarantena de litres que no solucionen la greu sequera que patim, però més que res... 
  

 Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 
Temperatura (ºC) 6.4º 20.6º 12.6º  Est. AEMET / Sa Coma 
Dia  (hora) 28 (04.50) 22 (09.30)   61 l.  
 


