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Diumenge

Dia de Pasqua. Com cada any, a les 11.00 h, a la plaça, ha tengut lloc
la trobada entre Jesús Ressuscitat i la Verge Maria. A continuació,
celebració de l’ofici de Pasqua de Resurrecció.

6

Divendres

Avui a les 10.00 h, està previst que a l’ajuntament tengui lloc una
xerrada sobre prevenció d’incendis a càrrec del servei de bombers del
Consell de Mallorca.
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Diumenge

Organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, i coincidint amb el
diumenge de l’Àngel, avui matí s’ha celebrat el ja tradicional Pancaritat
a Planícia. Una cinquantena de persones han pujat fins a Planícia pes
Rafal i, allà dalt, després de jocs infantils i balls populars, han
compartit els darrers menjars típics de la Setmana Santa.
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Dimarts

Les intenses pluges d’avui han deixat més de 50 litres per metre
quadrat a Banyalbufar, segons informen els mitjans de comunicació.

13

Divendres

Si la setmana passada el servei de bombers del Consell de Mallorca va
fer una xerrada sobre prevenció d’incendis, avui ha dut a terme una
jornada teòrico-pràctica sobre el maneig d’extintors.
Última Hora d’avui publica un suplement sobre economia, en el qual
s’informa que Unusual Hotels, una cadena d’hotels boutique, té la
intenció d’obrir un establiment a Banyalbufar l’any 2020.

14

Dissabte

El grup de banyalbufarins i banyalbufarines que ahir es varen
desplaçar a Barcelona en el viatge organitzat conjuntament per
l’Associació Cultural Bany-al-Bahar i l’Associació de Tercera Edat de
Banyalbufar, han pogut gaudir de la Sagrada Família, en una visita
que ha estat possible gràcies a la implicació de Mn. Lluís Sistach,
arquebisbe emèrit de Barcelona i fill adoptiu de Banyalbufar.
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Divendres

L’Assemblea per Banyalbufar i Es Port ha fet un comunicat en el qual
lamenta els problemes que la manca de planificació i informació causa
als veïns i als comerços de Banyalbufar amb motiu de les obres i
pavimentació dels carrers. Segons l’Assemblea, les obres s’han iniciat
sense que l’Ajuntament hagi comunicat als veïns, residents i comerços
les dates de pavimentació de cadascun dels carrers o els dies en els
quals no hi podran passar o aparcar.
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Dissabte

Última Hora d’avui publica que Richard Branson ha creat un grup de
treball per impulsar i potenciar el seu projecte turístic a la finca de Son
Bunyola a nivell internacional. La responsabilitat d’aquest projecte ha
estat atorgada a Marie Astrup Duffy, exdirectora de l’hotel La
Residencia i assessora personal de Branson a a John Brown. L’objectiu
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és convertir aquest complex en el més ecosostenible d’Europa.
25

Dimecres

Avui, a l’edat de 88 anys, ha mort, de manera sobtada, Jordi Llabrés
Ramis. Encara que no era banyalbufarí, estava casat amb n’Antònia de
Can Massot i era col·laborador habitual del grup de Guiterres i Púes de
Banyalbufar. Les exèquies se celebraran demà a Son Valentí, i el
funeral el proper dia 27 a l’església de Sant Miquel de Palma. El nostre
condol a la seva esposa, les seves filles Antònia i Aina, i a la resta de
familiars.
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Dijous

Els mitjans de comunicació recullen avui la notícia de l’ingrés a la Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià del dibuixant de còmic Pere
Joan, banyalbufarí d’adopció. Enhorabona!
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Dissabte

Avui se celebra la marxa Mallorca 312, cursa en la qual participen més
de 8.000 ciclistes a tota Mallorca, cosa que provoca importants talls en
carreteres que, en el cas de Banyalbufar, es donaran entre les 09.00 i
les 13.00 hores.

29

Diumenge

Encara que estava previst que avui passàs per Banyalbufar la 42 Volta
Internacional a Mallorca amb Moto, per inclemències meteorològiques
s’ha hagut d’alterar el recorregut i així Banyalbufar no ha patit les
molèsties que, ahir sí, varen ocasionar les bicicletes.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.5

25.4

16.5

Est. AEMET / Sa Coma

11 (05:10)

25 (15:10)

72.6 l.
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