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1 Diumenge Avui, Dia de les Illes Balears, a les 12.00 h, organitzat pel Govern en 
col·laboració amb l’Ajuntament i el departament de Cultura, Patrimoni i Política 
Lingüística, s’ha celebrat una ballada popular a càrrec d’Al-Mayurqa. 

2 Dilluns Segons informa l’AEMET, avui s’ha decretat l’alerta groga per vents i fenòmens 
costers. A Banyalbufar, els forts vents han deixat ratxes de 93 km per hora. 

6 Divendres La Comissió Balear de Medi Ambient ha aprovat avui el projecte d’hotel rural 
de Richard Branson a Son Bunyola, encara que amb determinades condicions: 
no es podran realitzar ampliacions ni s’hi podran construir pistes de tennis o 
obrir nous camins. A més, les obres no es podran realitzar durant els mesos 
de nidificació d’aus, és a dir, entre febrer i juny. 

7 Dissabte Avui, a l’edat de 93 ha mort Joan Vich Albertí, de Can Tit. La vetlla tendrà lloc 
dilluns, entre les 11.00 i les 14.00 h al cementiri de Son Valentí de Palma. El 
nostre condol més sentit als seus familiars, en especial als seus fills Pau, Joana 
i Llorenç. 

8 Diumenge Amb motiu del Dia de la Dona, l’Associació de Joves de Banyalbufar ha 
organitzat una sèrie d’actes: després d’engalanar la plaça amb color lila, que 
identifica aquest dia, i amb una sèrie de cartells amb lemes relatius a aquest 
dia, ha organitzat cotxes per tal que totes aquelles persones que volguessin 
anar a la manifestació que s’ha fet a Palma ho poguessin fer. L’horabaixa han 
organitzat un espai de trobada i debat, a la plaça a les 17.00 h: Què passa al 
món entre homes i dones? 

11 Dimecres Avui, cap a les 20.00 h, IB3 Ràdio ha emès una entrevista realitzada ja fa uns 
mesos a na Joana Vives i na Francisca Vich, de l’Hotel Mar i Vent. En 
l’entrevista ambdues explicaven com es vivia en el temps de la seva infantesa 
a Banyalbufar. 

13 Divendres El batlle de Banyalbufar ha fet públic un ban avui matí amb una sèrie de 
recomanacions a la població relacionades amb la pandèmia del Covid19. En el 
mateix ban, el batlle decreta la suspensió de tots els esdeveniments púbics de 
caire social, cultural, esportiu i comercials; el tancament de centres culturals, 
biblioteques, centres de joventut; el tancament dels clubs de gent gran i les 
seves activitats socioculturals etc. 
A la tarda, una vegada que el president del Govern de la Nació ha anunciat 
que decretaria l’estat d’alarma, ha fet públic un altre ban en el qual informa 
que s’han rebut cridades de voluntaris per ajudar als col·lectius d’alt risc per 
tal d’evitar que quedin sense productes de primera necessitat. Els voluntaris 
ofereixen també un servei de transport alternatiu al públic a totes aquelles 
persones que hagin de desplaçar-se des de i fins a Banyalbufar per treballar 
amb persones en situació de dependència. Per això s’han habilitat dos grups: 
un de voluntaris i un de demandants i s’ha posat a disposició d’ells tres 
telèfons. 
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14 Dissabte L’Ajuntament de Banyalbufar ha publicat un comunicat en el qual explica que, 
tot i que el centre de salut d’Esporles, al qual han d’acudir els banyalbufarins 
en cas d’urgència, no es tanca, és necessari cridar abans d’anar-hi i seguir les 
indicacions que donin els professionals sanitaris. 
Una vegada decretat l’estat d’alarma, la visita pastoral del Bisbe a tots els 
municipis de Mallorca i que començava a Banyalbufar, s’ha hagut de posposar 
sense data fins que acabi la situació d’emergència. 

19 Dijous Amb motiu de la situació excepcional que estam vivint, l’Ajuntament ha 
adoptat una sèrie de mesures: s’ha suspès l’atenció presencial a l’Ajuntament 
(només es pot fer per telèfon o per seu electrònica); s’ha suspès el servei de 
recollida de voluminosos i es demana a la població que només surti de casa si 
és imprescindible, que eviti anar als centres de salut i que sigui respectuosa i 
solidària amb la resta de veïns. 

20 Divendres A partir d’avui, i ateses les restriccions de circulació establertes en el RD pel 
qual es declara l’estat d’alarma a tot el territori nacional, la línia de transport 
interurbà entre Banyalbufar i Palma i viceversa ha reduït notablement les 
freqüències amb les quals opera. 

26 Dijous L’estat en el qual es troba pràcticament tot el món ha donat lloc a situacions 
fins ara poc conegudes. Avui, la reunió que els batlles de la Serra de 
Tramuntana han mantingut amb el Consell de Mallorca per tractar les mesures 
i necessitats dels municipis per fer front al COVID-19 s’ha hagut de fer per 
videoconferència. 

28 Dissabte Avui ha mort Jaume Arrom Gomila, llorità de naixement i espòs d’Antònia 
Tomàs Tomàs (de Can Moreno). El funeral no es podrà realitzar ateses les 
mesures adoptades per fer front a la pandèmia. El nostre condol a la seva 
família, en especial a la seva dona i als seus fills. 

29 Diumenge L’Ajuntament de Banyalbufar ha organitzat aquests dies un servei de 
desinfecció dels carrers del municipi per minimitzar el risc de contagis del 
coronavirus. La desinfecció es fa amb un vehicle de la pròpia corporació; no 
obstant això, sol·licita la col·laboració ciutadana i demana que cada veí tiri 
cada vespre un poal d’aigua amb un tassó de lleixiu davant el seu portal. 

31 Dimarts L’Associació Joves de Banyalbufar ha difós per les xarxes socials un vídeo amb 
el títol “Tot anirà bé”, amb gravacions de joves i no tan joves de Banyalbufar, 
per donar ànims als veïns en aquests difícils moments. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 7.9 20.8 14.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 26  (16:10) 11  (16:10)    44.2 l 

 


