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1

Dijous

Avui, dia 1 de març, se celebra el Dia de les Illes Balears coincidint amb
l’aniversari de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. Per aquest motiu s’han
organitzat una sèrie d’actes als diferents municipis de les Illes Balears,
patrocinats per la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.
En el cas de Banyalbufar, l’Ajuntament ha organitzat, a partir de les 11.00 h,
un passacarrers amb els “Xeremiers d’Esporles” i una mostra de ball de bot
amb la “Rondalla Maristel·la” i, a continuació, una ballada popular amb el
grup “Al-Mayurqa”

6

Dimarts

Avui ha nascut n’Àdam Albertí Van Dasselaar, fill den Jaume Albertí Blázquez
(de can Guillem Masset) i de na Joana Van Dasselaar Servera. La nostra
enhorabona als papàs i als padrins, Guillem i Fina.

7

Dimecres

Avui ha mort n’Antònia Bestard Tomàs, vídua del que fou metge de
Banyalbufar Josep Tous Pascual, don Pep. El funeral se celebrarà el proper
dilluns 12 de març, a les 19.00 h, a l’església de Sant Miquel de Palma. El
nostre consol més sentit a tots els seus familiars.

10

Dissabte

Diario de Mallorca d’avui publica una notícia titulada “Tramuntana XXI
presenta su nuevo anuario con reflexiones útiles” . Coincidint amb el primer

aniversari de la creació de Tramuntana XXI, s’ha presentat aquest anuari
que intenta fer un balanç de la situació de la Serra de Tramuntana. L’article
recull les declaracions de Joan Peralta, tinent de batlle de Banyalbufar,
present a l’acte, en el sentit que 16 municipis de la Serra de Tramuntana han
participat en la redacció de l’anuari i en destaca la gran implicació dels 16
municipis, entre ells Banyalbufar.
11

Diumenge

Última Hora d’avui publica un article sobre Richard Branson en el qual
explica la seva relació amb Mallorca i els seus plans per a Son Bunyola.
Assenyala que és un plaer per als seus fills i néts poder gaudir de Son
Bunyola i que la finca els permet relaxar-se i carregar forces. El projecte,
segons les declaracions de Branson, es basa en una cadena de
comandament responsable, polítiques comercials justes i acords ètics amb
empleats i amb la comunitat i, sobretot, amb l’entorn.

15

Dijous

Avui horabaixa un grup de banyalbufarines i banyalbufarins han assistit, com
a públic, al programa Cinc dies que cada horabaixa emet IB3. Allà han pogut
veure i conèixer la part del darrera de l’emissió d’un programa de televisió en
directe. A més, alguns d’ells han estat entrevistats i se’ls ha demanat el seu
parer sobre les manifestacions dels jubilats espanyols en demanda d’unes
millors pensions.

16

Divendres

Aquests dies ha estat posat a la venda el llibre “Gonellisme. Particularisme i
secessionisme lingüístics a les Illes Balears”, l’autor del qual és Xavier
Canyelles Ferrà. L’obra tracta del fenomen sociolingüístic conegut com a
gonellisme, mot que s’empra per fer referència als sectors contraris a la
unitat de la llengua catalana o a la normalització lingüística a les Illes
Balears. L’obra ha estat editada per Documenta Balear.
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19

Dilluns

A les 9 del matí ha començat el segon ple ordinari d’enguany. Per primera
vegada i de manera “oficial”, s’ha enregistrat (mitjançant gravació de veu)
tot el plenari. Una petició que ja fa temps havia fet l’Assemblea per
Banyalbufar i es Port i que des de fa uns mesos està totalment permesa per
una llei autonòmica. Així doncs i a partir d’ara, s’hauran acabat les
discussions sobre el que s’ha dit o no s’ha dit.

20

Dimarts

Avui comença la primavera i, per aquest motiu, el suplement El viajero, del
diari El Pais, ha publicat un article sota el títol “20 lugares para ser feliz junto
al mar”. Entre aquests 20 indrets, el lloc 13 l’ocupa la Torres des Verger “en
la cima de la torre”, com diu l’article.

25

Diumenge

La tempesta “Hugo” que aquest cap de setmana ha assolat les Illes Balears,
ha deixat importants pluges a Banyalbufar, però també mals en forma de
despreniments o arbres caiguts. Els mals en la carretera BanyalbufarEstellencs han estat considerables i devora el torrent de Son Bauzà, al costat
dels contenidors, ha caigut un arbre que gairebé impedeix l’accés al camí.
A conseqüència del fred, vent i pluja, la processó del Ram, que s’havia de
celebrar avui matí, s’ha hagut de suspendre.

26

Dilluns

Avui hi ha hagut ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: votació
per a una eventual declaració, per part del Consell de Mallorca, d’interès
general per a un hotel rural a Son Bunyola i Son Valentí, amb un resultat de
4 vots a favor (El Pi) i 3 abstencions (Assemblea). El Batlle presentà un
document que havien enviat a l’Ajuntament els promotors dels hotels i
considerà positives les “declaracions d’intencions” que s’hi esmentaven,
mentre que l’oposició va demanar més participació i transparència i exposà
la manca de “compromisos efectius” per part de la propietat envers
determinats punts que podien ser interessants per al poble.

28

Dimecres

Avui ha mort Rafel Santandreu, de Cas Moliner, a l’edat de 85 anys. La vetlla
tendrà lloc demà al cementiri d’Esporles i serà enterrat al de Banyalbufar el
proper divendres al matí. El funeral se celebrarà dimarts dia 2, a les 19.00 h,
a l’església de Banyalbufar. Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol als
seus familiars, especialment a la seva esposa, Aina, i al seu fill, José Antonio.

29

Dijous

Avui és Dijous Sant. Com cada any, en el transcurs de la celebració religiosa,
que ha tengut lloc a les 18.30 h, s’han rentat els peus als nins i nines que
preparen la primera Comunió, amb l’ajuda de les nines que preparen la
Confirmació.

30

Divendres

Celebració del Divendres Sant amb lectura de la Passió, davallament i
processó que enguany, atès que la celebració ha començat a les 18.30 h, he
tengut lloc amb el sol ben amunt.

31

Dissabte

Al llarg d’aquesta setmana han finalitzat les obres a les voravies del carrer
Comte Sallent. Al mateix temps, s’ha prohibit aparcar a tota la carretera
nova.

Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.7

24.6

12.8

Est. AEMET / Sa Coma

20 (23:30)

10 (14:50)

40.8
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