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1 Divendres Dilluns passat i al manco fins avui, ha estat el dia més fred d’aquest hivern, 
amb una màxima de 8,9 graus de temperatura i una mínima de 3,1. Per 
això, Sa Mola s’ha pogut veure un parell de dies ben “emblanquinada”.  

4 Dilluns Alguns dies de la setmana passada, les faroles de l’enllumenat públic de 
certs carres de la “vila de baix” continuaven enceses de gran dia i, pel que 
hem pogut saber, no és la primera vegada que això passa aquest hivern. 
Convendria controlar-ho una mica, no? 

7 Dijous Després d’acabar les obres públiques en el camí de sa Pere de s’Ase, han 
començat les del camí des Cireral. També n’hi ha hagut, en aquest cas 
realitzades per alguns particulars, en el camí de Can Pico.  

9 Dissabte Després de més de tres mesos d’haver finalitzat les obres del port, per les 
quals es varen haver de retirar totes les barques, la Direcció General de 
Ports encara no ha concedit les noves i necessàries autoritzacions 
administratives perquè les barques que tenguin autorització puguin tornar a 
ocupar un lloc dins el “recinte portuari”, tot i que alguns pescadors ja hi han 
duit la seva. Per cert, ben aviat hi hauran de tornar a fer d’obres, perquè el 
dic que obri o tanca el port ha patit les conseqüències dels darrers temporals 
i ha quedat ben malmès. 

11 Dilluns Ahir, quan li feien falta 4 dies per a complir els 80 anys, va morir a la seva 
localitat natal de Pina, en Jaume Munar Fontirroig, (en Jaume de Planícia) 
vidu de Petra Ballester Gelabert (Pina, 1940-Banyalbufar, 1995). En Jaume i 
na Petra varen ser els darrers amos de Planícia, de 1959 fins el 1998. Tots el 
que en aquell temps varen passar o fer feina per Planícia encara recorden la 
seva disponibilitat i simpatia. El funeral és avui a l’església parroquial de 
Pina. Descansi en pau. 

12 Dimarts En el programa “mira per on !!”, que emet el canal d’IB3 TV els diumenges 
al vespre, va sortir un petit reportatge dels quatre “ports” que té 
Banyalbufar, això és: Es Port des Canonge, a Sa Galera, a Sa Platja o Cala i a 
sa Pera de s’Ase (d’est a oest). 

14 Dijous Diumenge passat i organitzada per l’Associació Amics de Banyalbufar, hi va 
haver la tradicional excursió a sa Font des Garbell en celebració del Dia des 
Recreo. El senyor i la senyora Benson esperaven davant les cases des Rafal 
a la cinquantena de participants i després anaren amb ells fins a la font per a 
convidar-los a uns tassonets de vi.  

15 Divendres Dilluns passat hi va haver ple ordinari de la Corporació Municipal. A més de 
les habituals qüestions de tràmit, s’aprovaren les bases per a la convocatòria 
de la plaça de secretari-interventor, una moció pro-Sahara del Fons Mallorquí 
i una altra presentada per E.R. per a la incorporació d’un programari lliure 
als ordinadors de l’Ajuntament. A l’apartat de precs i preguntes i a iniciativa 
del PP, es va produir un interessant debat sobre la situació actual i futura del 
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Cós després dels esllavissaments dels darrers mesos; es va dir que 
l’Ajuntament ha demanat i està pendent de rebre un informe geològic. 

18 Dilluns Hem sabut que alguns usuaris de la font de Sa Canaleta s’estan movent per 
tal de fer possible que l’aigua que surt de la font pugui ser apte per al 
consum humà, atès que diferents analítiques que s’han fet en els darrers 
anys mostren certs nivells de contaminació. 

20 Dimecres A mitjans del mes passat va acabar la temporada de caça de tords a coll o 
amb filats que s’havia iniciat en el mes d’octubre passat, i per a la qual s’ha 
de tenir un permís especial. Aquesta modalitat de caça és autòctona de les 
Illes Balears i antigament, quan els olivars de les possessions estaven a ple 
rendiment, eren nombrosos els colls que es feien i mantenien cada any. Avui 
encara queden mitja dotzena de caçadors i pel que hem pogut saber de 
fonts ben informades, la temporada 2012/2013 ha estat bona; en total i 
aproximadament, a Banyalbufar s’han capturat uns 1.055 tords. 

23 Dissabte Aquesta setmana i a la façana del campanar de l’església, els operaris de 
l’Ajuntament instal�laren una gran banderola o pancarta al�lusiva a la 
commemoració del centenari parroquial. 

27 Dimarts Fa uns dies, vora una de les parets d’entrada a l’aparcament municipal del 
carrer Comte Sallent, s’ha instal�lat un plafó amb informació gràfica i escrita 
per fer un itinerari a peu des d’Esporles pel camí des Pescadors, passant pel 
Port des Canonge, la Vila, i continuant cap a Estellencs per Sa Torreta, Sa 
Font de Sa Menta i Planícia. El plafó i tota la informació que conté ha estat 
elaborada per l’associació Amics del Camí, la qual ja fa anys que realitza 
aquest tipus de feines a Mallorca i a Catalunya. 

28 Dimecres Ahir i a l’edat de 83, va morir a Palma en Joan Prats March, casat amb 
n’Isabel Socies Horrach (na Bel rumbet). El funeral serà el proper dimarts a 
l’església del Sagrat Cor de Ciutat. Descansi en pau. 

29 Dijous S’acaba el mes de març i en aquestes dates, que ja són de primavera, 
podem dir que per Banyalbufar hem tengut un hivern poc plujós i molt 
ventós. Afortunadament per darrera Sa Mola (Puigpunyent) i a la Serra de 
Tramuntana en general, sembla que ha plogut un poc més, com així ho 
demostra l’aigua que surt de la Font de la Vila “unes dues regadoretes”.  

30 Dissabte Despús-ahir, a Barcelona (lloc de residència familiar) i de manera sobtada, 
va morir en Dani Duch Ginjaume. Tenia 44 anys i estava casat amb n’Esther, 
filla de Lluís Marquina i Encarna Orenga. Un sentit condol a tota la família 
per aquesta sensible pèrdua. Al cel sia. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 6,0 22,2 14,3  Est. Sa Coma Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 16 (00:10) 7 (22:20)   45,7  58,0 

 


