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1 Dimecres Avui es commemora el Dia de les Illes Balears i, amb aquest motiu, el 
Govern ha organitzat tot un seguit d’actes, entre els quals destacarem el 
concurs per triar la millor ensaïmada del món. En el concurs, al qual s’han 
presentat 10 forns de les Illes Balears i Catalunya, el segon premi ha estat 
per al Forn des Casino de Banyalbufar. La nostra enhorabona a n’Àngel Utiel. 

2 Dijous El passat dia 22 de febrer va néixer na Paloma, filla de Nicolas Ripoll i Ana 
Cánaves. La nostra enhorabona més sincera als papàs, als seus tres germans 
i als padrins, Gabriel i Carme. 

5 Diumenge Avui matí l’ofici s’ha ofert en memòria de Mn. Pere Suñer, que va morir, com 
ja vàrem dir, el passat dia 4 de febrer. En el transcurs de l’ofici, s’ha pregat 
per ell i s’ha llegit un dels seus poemes. Descansi en pau. 

7 Dimarts Avui ha nascut Klara Ferrà Gajdosikova, filla de Joan (de Can Pico) i Catalina. 
Des d’aquí volem fer arribar la nostra enhorabona als papàs, germans Maria i 
Joan i als padrins, Sebastià i Antònia. 

12 Diumenge La premsa local d’ahir i d’avui recull la notícia que Banyalbufar disposarà de 
fibra òptima per a 588 cases a partir de meitat d’any, cosa que permetrà 
l’accés a nous serveis, aplicacions i continguts que només poden ser prestats 
a través d’aquesta tecnologia. Per a això, Telefònica ha fet una inversió que 
arriba quasi al mig milió d’euros. 

15 Dimecres Avui és el Dia del consumidor i, per aquest motiu, l’Ajuntament de Palma ha 
organitzat una sèrie d’actes a la plaça d’Espanya. Entre aquests, destacam 
l’actuació del cor integrat per cantaires d’Esporles, Valldemossa, Estellencs i 
Banyalbufar. Han fet una molt digna actuació. Enhorabona!!! 

16 Dijous La premsa d’avui recull la denúncia que ha realitzat l’Assemblea per 
Banyalbufar i es Port respecte de l’abandonament i deixadesa en el Port des 
Canonge. L’Assemblea denuncia que el temporal del passat mes de gener va 
provocar diversos despreniments a la carretera i, després d’un mes i mig, les 
pedres continuen en el paviment. Així mateix, denuncia que la barana de 
fusta rompuda el passat estiu continua sense arreglar o que l’edifici comprat 
per albergat els serveis municipals roman tancat tres anys després. 

17 Divendres En un Análisis demográfico de los municipios de Baleares publicat per 
mallorcadiario.com aquesta setmana, es destaca que Banyalbufar és el 
tercer municipi amb menor població de les Illes Balears, després d’Escorca i 
Estellencs. A més, Banyalbufar és el segon municipi de les Illes amb menor 
població femenina respecte de la masculina: en concret hi ha un 19% menys 
de dones que d’homes. Només hi ha un poble amb un percentatge major 
d’homes que de dones, Escorca, amb un 30 % més d’homes. 

20 Dilluns A les 9 del matí, va començar la sessió plenària ordinaria de la Corporació 
Municipal. Dels tretze punts de l’ordre del dia destacarem les moció 
presentada pel PI per modificar els criteris de repartiment dels fons produïts 
pel turisme sostenible (l’oposició hi votà en contra) i la de l’Assemblea per a 
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una major participació del poble en el futur de Planícia, (aquesta fou 
aprovada per unanimitat). En els precs i preguntes l’oposició va demanar 
pels usos i el manteniment de l’aparcament de sa carretera nova, i es va 
acordar que es farà una ordenança per regular una cosa i altra. També es va 
demanar per la instal·lació de la fibra òptica que ha de fer Movistar, i el Batle 
va dir que tant es farà a la vila com en el Port des Canonge. 

22 Dimecres La Sindicatura de Comptes, en el seu informe anual, torna a posar damunt la 
taula la possibilitat de fusionar municipis per tal de racionalitzar la despesa 
de l’administració. Proposa aquesta fórmula per als municipis d’Estellencs, 
Banyalbufar, Escorca, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca i Búger. 
Els batlles dels municipis que la Sindicatura de Comptes proposa fusionar 
rebutgen frontalment aquesta proposta. El batlle de Banyalbufar manifesta 
que això suposaria allunyar l’administració pública de la ciutadania i 
considera que està ben demostrat que, després de tants d’anys, els 
municipis se saben autogestionar bé. 

23 Dijous El grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una 
proposició no de llei per a la creació d’un refugi a la finca de Planícia. La 
proposició insta el Govern de les Illes Balears a licitar una obra que permeti 
rehabilitar les cases i edificacions de la finca de Planícia i posar en marxa un 
refugi. La gestió es duria a terme a través d’una figura administrativa amb 
representació del Govern, l’Ajuntament de Banyalbufar i les associacions 
sense ànim de lucre del municipi. Una vegada que aquesta proposició sigui 
admesa a tràmit, es debatrà davant la comissió de Medi Ambient i Ordenació 
Territorial del Parlament de les Illes Balears. 

24 Divendres L’Ajuntament ha difós un comunicat segons el qual, i amb motiu de les obres 
de reforma i ampliació de la Casa de la Vila, les oficines municipals es 
traslladaran temporalment a les dependències de les antigues escoles. 

27 Dilluns  En data d’avui, el batlle ha signat un edicte relatiu a l’obertura d’una 
inscripció voluntària per formar-se en el maneig del desfibril·lador atès que, 
en dates properes, l’Ajuntament té previst adquirir-ne dos. 

28 Dimarts La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat els tràmits per tal d’incloure 
Planícia en el catàleg d’espais d’utilitat pública. Això suposaria un nivell de 
protecció afegit, de manera que Planícia passaria a ser una finca no 
embargable i que no podria ser posada en venda de forma permanent. 

29 Dimecres El programa d’IB3 Desconeguts s’ha dedicat avui a Mateu Mir Albertí 
“Mateíto”. Amb la intervenció de Tomàs Vibot i Xavier Canyelles, s’ha fet un 
repàs a la vida del banyalbufarí que va anar a Cuba a cercar fortuna i que, 
anys més tard, va tornar a Banyalbufar. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 7.7 20.3 14.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 18  (07:10) 09  (12:50)   37 l  

 


