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1 Dimecres Ahir i a l’edat de 81 anys, va morir a Palma na Margalida Ferretjans Albertí, 
casada amb Jaume Ginard Font. El funeral tendrà lloc avui a l’església 
parroquial de l’Immaculat Cor de Maria de Ciutat. Descansi en pau. 

2 Dijous El Diario de Mallorca de dimecres de la setmana passada, publicà un 
reportatge del col�legi de Sant Francesc de Palma i en el qual s’entrevistava 
a dos dels seus directors, un d’ells, el d’ESO i Batxillerat, és el banyalbufarí 
resident en es Comellar i vengut de sa Indiotèria, Antoni Monserrat Daviu. 

4 Dissabte “Es parte” ho venia anunciant i ha estat veritat !! De nit ha començat a nevar 
i quan avui matí s’han obert finestres i portals, Banyalbufar ha comparegut 
totalment de blanc: carrers, teulades, marjades, arbres, ... tot, tot, estava 
cobert d’una bona capa de neu que s’ha anat fent més gruixada al llarg del 
dia. Espectacular, extraordinari !! i com que una imatge val més que mil 
paraules, al final us oferim unes fotografies realitzades per dos 
col�laboradors d’aquest noticiari abans del migdia.  

6 Dilluns Dimecres passat i a l’edat de 92 anys, va morir a Marratxí Maria Antònia 
Sabater Font, mare d’en Tolo Isern (de Can Let). El funeral va tenir lloc 
dijous a l’església parroquial des Pont d’Inca. Al cel sia. 

7 Dimarts Divendres passat, el conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Jaume 
Juan García, es desplaçà fins a la Casa de la Vila i lliurà al nostre Batlle un 
distintiu que ens acredita com a municipi situat dins l’àmbit del paisatge 
cultural declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

9 Dijous Qui ens visità despús-ahir fou el Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori, Gabriel Company Bauzà, el qual, acompanyat dels responsables de 
l’obra social de “la Caixa” a Balears, presentà els treballs realitzats a Planícia 
per persones en risc d’exclusió social, treballs finançats per “la Caixa” i 
consistents en recuperació de marges, neteja d’olivar, etc.  

10 Divendres Gràcies a les dades que l’estació de l’AEMET instalada a Sa Coma ofereix per 
Internet, podem deixar constància de l’ambient de fred i neu del cap de 
setmana passat. Temperatures màximes i mínimes: Divendres, 6.5 / 1.6; 
Dissabte, 5.0 / -0.4; Diumenge, 8.3 / 1.0. Hivern, hivern ...!! 

11 Dissabte La premsa d’ahir informava que dijous matí es va trobar el cadàver d’una 
persona a la platja des Port des Canonge, l’estat del qual feia pensar que 
duia uns quans mesos dins la mar, fet que impossibilita la seva identificació.  

17 Divendres Ahir i a l’edat de 87 anys, va morir a Palma na Catalina Rayó Obrador, vídua 
de Pedro Albertí Amengual (Can Xiscotet). El funeral tendrà lloc avui a 
l’església de Sant Pere Claver de Ciutat (Porto Pi). Descansi en pau. 

20 Dilluns El bar-restaurant de Cas Cosí a canviat de mans. La família Buergel, de sa 
Costa, que en els darrers 5 anys ha estat al front del restaurant Es Trast, és 
qui l’explotarà a partir d’ara; per això, dijous passat feren i convidaren al 
poble a una festeta d’inauguració. 
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25 Dissabte Després d’unes reunions preparatòries i a les quals es convidà als Batlles de 
Puigpunyent, Estellencs i Esporles, dimarts passat la Comissió en Defensa 
dels Camins Públics des Rafal i Planícia, es reuní amb els responsables dels 
Departaments d’Urbanisme i Territori i de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, Sr. Mauricio Rovira i Sra. Catalina Soler, respectivament. Ahir la 
Comissió fou rebuda en audiència per la Presidenta del Consell Sra. Maria 
Salom. A ambdues reunions també hi assistiren representants dels altres 
Ajuntaments esmentats. No hi ha dubte, això es diu fer camí !! 

28 Dimarts Ahir va néixer en Sergi, primer infant de Neus Sastre Fernández i Jaume 
Barceló Company, que tot i residir a Porto Colom (contrada de la família del 
pare de la criatura) esperam veure ben aviat per Banyalbufar. Enhorabona 
als nous papàs i, com no, a la nova padrina Manu.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma 

Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) -0,4 18,6 8,7  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 4 (05:30) 26 (16:50)   69,8 89 

 


