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5 Divendres Última Hora d’avui informa que, encara que la tendència a Mallorca és 
l’augment de la població, hi ha setze pobles de Mallorca que en 
perden, entre els quals  s’hi compta Banyalbufar. 
Avui vespre, a les 19.30 h, els Reis Màgics d’Orient han estat puntuals 
a la seva cita i han arribat a l’església, on han estat rebuts pel rector, 
Mn. Antoni Cañellas. Els Reis han repartit un centenar de regals als 
petits i grans que allà els esperaven. 

6 Dissabte Última Hora recull la denúncia de l’Assemblea per Banyalbufar i es 
Port sobre el fet d’abandonament de la Torre del Verger i dels seus 
accessos. La propietat de la torre correspon als hereus de l’Arxiduc 
Lluís Salvador però, ateses les donacions d’alguns d’aquests, el 50% 
de la propietat correspon en l’actualitat a  l’Ajuntament. L’Assemblea 
assenyala en el comunicat que ha fet arribar als mitjans de 
comunicació que espera que el proper dia 13, quan es tornaran a 
encendre les torres i talaies pels drets humans, l’estat de la torre del 
Verger no suposi cap problema per als assistents. 

12 Divendres Al llarg d’aquesta setmana s’ha instal·lat un indicador davall les cases 
de Sa Tafona per informar els ciclistes de la proximitat del Coll de Sa 
Bastida, a 3,1 km amb un pendent del 6.1%. Així mateix, s’han 
instal·lat dos indicadors damunt Sa Bastida, un en cada sentit, que 
indiquen que el coll té una altura màxima de 298 metres. 

13 Dissabte Per segon any consecutiu, les torres i talaies de Mallorca s’han encès 
pels drets humans. A migdia s’han encès senyals de fum i, a la tarda, 
post el sol, cap a les 18.30 h, s’ha encès foc. 
També a les 18.00 h s’ha encès el fogueró de Sant Antoni, a sa plaça 
de la Vila. A la nit, banyalbufarins i banyalbufarines s’han juntat per 
torrar i així celebrar aquesta festivitat tan mallorquina. 
Última Hora d’avui recull la sol·licitud d’interès general realitzada per 
l’Ajuntament de Banyalbufar al Consell de Mallorca per tal que Son 
Bunyola i Son Valentí puguin albergar un hotel rural. Aquesta solució, 
segons les declaracions del batlle, suposarien la creació de llocs de 
treball i evitarien la degradació dels immobles. 

14 Diumenge Si ahir es va encendré el fogueró, avui ha estat el torn de les beneïdes 
de Sant Antoni, de les quals podem destacar l’escassa participació. 

15 Dilluns A les 9 del matí ha començat el ple ordinari de la Corporació 
Municipal. Dels tretze punts de l’ordre del dia destacarem el que deia: 
“Proposta, si escau, a favor de l’eventual declaració d’interès general 
per a l’activitat d’hotel rural a Son Bunyola i Son Valentí”, punt que ha 
estat retirat pel Batle, atès que el Grup de l’Assemblea es va queixar 



2/2 

de la manca d’informació prèvia damunt aquest tema. Sí que s’han 
aprovat els dos projectes d’obres que enguany executarà  
l’Ajuntament amb subvencions del Consell de Mallorca, un és la 
pavimentació dels carrers de la Vila i l’altre l’ampliació de la voravia de 
sa Carretera Nova. 

19 Divendres Última Hora d’avui informa que ha minvat el nombre de residents 
estrangers que s’instal·len a les Illes, però que aquesta minva es veu 
compensada per l’arribada de peninsulars. En el cas de Banyalbufar, 
l’any 2017 es varen comptabilitzar 27 estrangers, és a dir, 4 menys 
que l’any 2016. 

25 Dijous Avui matí, a la Casa de la Vila, hi ha hagut reunió del Batle, regidors 
de l’oposició i tècnics de l’Ajuntament per xerrar dels projectes dels 
hotels rurals que es volen fer a les cases de Son Bunyola i Son Valentí, 
amb 29 i 17 habitacions i 58 i 34 places, respectivament. Per dur 
endavant aquests projectes i abans de tenir llicència municipal, el 
primer que necessitaran és la declaració d’interès general que ha de 
donar el Consell de Mallorca. 

27 Dissabte L’Associació Cultural Bany-al-Bahar i l’Associació de la Tercera Edat de 
Banyalbufar s’han reunit avui horabaixa per acabar de tancar els 
detalls del viatge que organitzen conjuntament a Barcelona per visitar 
la Sagrada Família el proper mes d’abril. 

28 Diumenge Avui ha nascut en Marc, segon fill de Josep Jansà i de Lina Rotger, de 
Can Po. La nostra enhorabona més sincera als papàs, a la seva 
germaneta, i als padrins.  

29 Dilluns Avui matí s’ha celebrat a l’Ajuntament ple extraordinari per dur a 
terme l’aprovació d’urgència de les obres de “condicionament de vials i 
paviments varis”, així com dels corresponents plecs i publicació en el 
BOIB de la licitació de les mateixes, atès que el seu import de 
213.888,43 euros, fa preceptius tots aquests tràmits. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 7.7 19.7 13.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 13  (06:30) 3  (15:40)    27.6 l 

 


