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1 Dimecres El mes d’abril comença tal com va acabar el de març: confinats a casa. El 
decret pel qual es declarava l’estat d’alarma fins dia 29 de març es va 
prorrogar fins al proper dia 11 d’abril endurint-ne les condicions, de manera 
que s’han suspès activitats que, fins el passat diumenge, estaven permeses, 
tals com la construcció o la indústria. 

3 Divendres Avui ha entrat en vigor una nova modificació dels horaris del Correu ateses 
les noves restriccions decretades pel Gobierno de la Nación, que redueix, 
encara més, les freqüències amb les que opera. 

6 Dilluns Dins el calendari de plens municipals per a enguany n’hi havia un previst per 
a avui. Ateses les circumstàncies de l’estat d’alarma, els dos grups 
municipals acordaren fer el ple amb el mínim legal d’assistents: el batlle, una 
regidora de cada grup i la secretària de la Corporació. 

9 Dijous  El Congrés dels Diputats ha adoptat avui una resolució per la qual es faculta 
el Govern per fer una segona pròrroga de l’estat d’alarma, fins al proper dia 
26 d’abril, amb les mateixes condicions del primer decret. 

12 Diumenge Avui és Diumenge de Pasqua, però enguany no hi ha hagut ni Diumenge de 
Rams,  ni Setmana Santa ni Pasqua. Les tradicionals celebracions religioses 
d’aquestes dates s’han hagut de seguir per televisió i, evidentment, han 
quedat suspeses totes les processons. 

13 Dilluns Avui ha mort Antònia Albertí Moranta, de Can Frare, als 97 anys. Des d’aquí 
volem fer arribar el nostre condol més sentit a la seva família, especialment 
a la seves filles. 

14 Dimarts A partir d’avui, una vegada que l’estat d’alarma decretat pel Govern central 
torna a les condicions del primer decret, es recuperen algunes de les 
freqüències del Correu. 
L’Ajuntament de Banyalbufar ha difós una informació segons la qual aquelles 
persones que tenguin dificultats econòmiques per les restriccions imposades 
pel COVID-19 es posin en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. 

16 Dijous Avui ha mort a Barcelona Josep Bujosa, científic banyalbufarí, fill den Miquel 
de Can Dere. Josep Bujosa va destacar en el camp de les matemàtiques amb 
la impulsió del projecte Geogebra. A més, era un gran activista cultural, 
sobretot en el món del teatre i de la música. E nostre condol a tots els seus 
familiars. 

17 Divendres Els mitjans de comunicació d’avui informen que els Agents de Medi Ambient 
han ordenat paralitzar una construcció amb aparença sense llicència que 
estava executant-se al costat de la mar, annexa a un edifici existent. 

20 Dilluns L’Assemblea per Banyalbufar i Es Port ha registrat un escrit a l’Ajuntament 
en el qual sol·licita que s’estudiï i elabori un informe sobre la possibilitat 
d’establir bonificacions de les taxes o quotes tributàries relatives a l’IBI, la 
recollida de fems i l’ocupació de terrenys d’ús públic. 
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Avui s’ha fet públic la distribució de casos de COVID-19 per municipis. En el 
cas de les Illes Balears, només nou municipis no presenten cap cas. En el cas 
de Banyalbufar, se’n comptabilitza un, al qual desitjam una ràpida 
recuperació. 

21 Dimarts L’Ajuntament de Banyalbufar ha creat una llistat de difusió de Whatsapp per 
tal de trametre informació a tots aquells que hi vulguin estar inclosos i rebre 
els seus suggeriments en aquests temps de confinament. 

22 Dimecres Avui, el programa d’IB3 Ràdio, en el programa “Aire” ha emès l’entrevista 
que setmanes enrere va gravar amb Margalida Cabot, de Cal Tio, en la qual 
parla del peculiar sistema de distribució de l’aigua de la Font de la Vila a 
Banyalbufar. 

23 Dijous Avui és Sant Jordi, dia del llibre, però atesa la situació que estam vivint no es 
podrà celebrar com es fa normalment. No obstant això, la biblioteca de 
Banyalbufar ens demana que enviem una foto de la nostra lectura preferida 
a la biblioteca per celebrar aquest esdeveniment. 

26 Diumenge Tot i que l’estat d’alarma continua, avui s’han permès les sortides a menors 
de 14 anys, seguint les regles dels quatre uns: només es permet una sortida 
per dia, amb una duració màxima d’una hora, a no més d’un quilòmetre de 
casa i acompanyats per un adult de més de 14 anys amb qui convisquin. 
Cada adult pot passejar amb un màxim de tres menors. Per aquest motiu, 
avui ha semblat que el poble cobrava una miqueta de vida. 

27 Dilluns L’Ajuntament de Banyalbufar ha impulsat l’emissió d’uns diplomes per als 
nins i nies fins a 12 anys per tal d’agrair i premiar-los pel seu esforç, bon 
comportament i actitud positiva davant la greu situació que estam vivint. Per 
sol·licitar-lo, els pares ho han de fer dirigint-se a l’Ajuntament a través de 
telèfon o WhatsApp. 

29 Dimecres Avui ha tengut lloc una reunió de la Junta de Govern de l’Ajuntament que ha 
acordat destinar una partida de Benestar Social per ajudar a les famílies i 
particulars que es troben en situació crítica arran de la situació econòmica 
provocada per la COVID-19. Per altra banda, s’ha acordat aportar materials 
de protecció per als treballadors i per a la desinfecció de negocis i treballar 
en una campanya publicitària per promocionar el municipi. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 9.9 21.4 15.5  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 04  (02:30) 18  (19:10)   87 l  

 


