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Dimecres

Els mitjans de comunicació recullen avui una notícia que, els darrers
dies, ha estat objecte de múltiples comentaris per Banyalbufar: es
tracta de les pintades amb la signatura “Demon F.V.” que han
aparegut a molts d’indrets del nostre poble i a la carretera entre
Esporles i Banyalbufar i Banyalbufar i Estellencs, a més d’altres llocs
de la Serra de Tramuntana i Calvià. A més de múltiples marges amb
aquestes pintades, n’hem pogut veure a algunes propietats privades
així com a la caseta dels peons caminers.
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Divendres

Avui ha mort, a l’edat de 90 anys, Margalida Homar Pastor, vídua de
Francesc Albertí Palau, des Casino, que fou president de la CAEB
durant molts anys. El funeral se celebrarà el proper dimarts 12 de
febrer a l’església de Sant Jaume, a Palma. El nostre condol als seus
familiars.
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Dissabte

L’Assemblea per Banyalbufar i es Port ha convocat per a avui
horabaixa una assemblea oberta sota el lema “Ens hem de presentar a
les pròximes eleccions de dia 26 de maig?”
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Diumenge

Que la mitjana de la població està envellint no és una notícia nova,
però sí que causa impacte el fet que la mitjana d’edat a Banyalbufar
superi la del país més vell del món –Japó. Segons els estudis,
Banyalbufar té un índex de 2.45€ d’envelliment, cosa que vol dir que
hi ha 2.45 persones majors de 65 anys per cada persona menor de 16
anys. Dins el conjunt de Mallorca, aquesta mitjana només és superada
per la del poble veí d’Estellencs.
Avui ha nascut n’Andreu Tomás Llobera, fill de Joan Francesc Tomás
(de Sa Coma) i Rosa Llobera i germà den Martí. Enhorabona als papàs
i als padrins, Joan i Malena de Sa Coma.
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Dimarts

Avui ha mort, a Barcelona i a l’edat de 90 anys, na Maria del Carme
Bardera, vídua d’Antoni Albertí Picornell, des Casino. El nostre condol
més sentit als seus fills, Jero, Neus i Lluís, i a tota la resta de familiars.
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Dijous

Segons recullen els mitjans de comunicació, en els darrers mesos
s’han sembrat 112 cirerers de diferents varietats a Planícia, alguns
dels quals ja mostren les primeres flors. D’aquesta manera, Planícia es
converteix en el banc de germoplasma d’aquests fruiters. El conseller
de Medi Ambient, que ahir va visitar la finca, va explicar que amb
aquesta sembra es recuperen els valors agraris de la finca.
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Dijous

El Consell de Mallorca ha anunciat que deu ajuntaments, entre els
quals es compta el de Banyalbufar, han aprovat en els seus plens el
conveni per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris
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públics. Aquest acord implica la regulació dels serveis que presta el
Consell a les biblioteques municipals i l’actualització de les dotacions
d’aquestes infraestructures culturals.
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Diumenge

L’Associació de Joves de Banyalbufar, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, organitza per al proper divendres 1 de març una festa
de Carnaval a Ses Escoles: a les 18.00 h per als més petits i a partir
de les 21.30 per als més grans. Els únics requisits són apuntar-se (per
motius organitzatius) i anar-hi disfressats.
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Diumenge

Diario de Mallorca publica avui que l’empresa navarresa Vitis ha clonat

varietats de parra de malvasia de Banyalbufar. Aquesta procés, que es
va iniciar ja fa sis anys, ha permès que aquesta varietat sigui clonada
per alliberar-la de virus cosa que seria impossible avui en dia, ja que
l’arribada de la xylella ha suposat la prohibició d’exportar material
vegetal des de Mallorca.
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Dilluns

En Tomàs Vibot, d’arrels banyalbufarines i col·laborador habitual de
Bany-al-Bahar, ha publicat un nou llibre, en aquest cas sobre
l’ensaïmada: “L’ensaïmada. L’espiral de plaer”. Esperam que sigui un
èxit i ben segur que també serà un plaer llegir-lo.
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Dimecres

L’Associació de Joves de Banyalbufar i la Comissió de Festes han difós
un comunicat a través de les xarxes socials en el qual convoquen totes
les dones de Banyalbufar al Taller dels #1000 motius. Es tracta d’una
iniciativa convocada amb motiu de la commemoració, dia 8 de març,
del dia de la dona i consisteix en que cada dona escrigui a una
cartolina el motiu que té per donar suport a la vaga del dia 8 de març.
La idea és repartir les crosses on es penjaran aquests missatges per
tot el poble. Les dones que hi vulguin participar han d’anar a
l’Ajuntament, el proper dilluns 4 de març, a partir de les 18.00 hores.
Última Hora d’avui publica l’article “Los cinco pueblos de Mallorca más
buscados en Internet” que són, segons aquest mitjà, Sóller,
Valldemossa, Muro, Petra i Andratx, seguits

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

5.7

18.6

11.8

Est. AEMET / Sa Coma

4 (19:40)

23 (11:20)

1.4 l

2/2

