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Divendres

Torna a començar un nou mes i ho fa com va acabar l’anterior, amb
l’estat d’alarma decretat, encara que ja s’ha anunciat un pla de
desescalada que s’aplicarà en quatre fases a partir del proper dilluns.
Però avui, tot i ser festiu i començament d’un pont, això no es nota,
atès que ni es pot sortir al carrer, ni els comerços poden estar oberts,
ni es permeten els desplaçaments a segones residències...
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Dissabte

A partir d’avui s’han autoritzat alguns desplaçaments: per exemple, per
anar a l’hort, només dins el mateix municipi o adjacent, per fer la
recol·lecció, plantació o cura i manteniment. El desplaçament s’ha de
fer tot sol o acompanyat de persones amb discapacitat o menors.
També es permeten determinades activitats físiques a l’aire lliure: entre
les 06.00 i les 23.00 h, es podrà practicar esport, mantenint una
distància amb tercers d’almenys dos metres. Tot i això, no es permet
l’accés a instal·lacions esportives ni es pot fer ús de vehicles per a
desplaçaments per fer activitat física.
En el cas d’aquells que vulguin fer alguna passejada, només es pot fer
durant una hora cada dia i a una distància màxima d’un quilòmetre des
del domicili.
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Dilluns

Comença la fase 0 de la desescalada, cosa que permet que els bars,
cafeteries i/o restaurants puguin desenvolupar la seva activitat lliurant
el menjar a domicili o facilitar la recollida de comandes per part dels
clients. Per altra banda, és obligatori l’ús de mascareta en el transport
públic. Poden obrir els comerços fins a 400 metres quadrats.
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Diumenge

L’AEMET ha activat l’alerta per tempestes i fort vent per avui diumenge.
En el cas de Banyalbufar s’ha arribat a bufades de 65 km. per hora.
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Dilluns

Avui hem entrat a la fase I de la desescalada, cosa que permetrà, per
exemple, visitar les segons residències, començar les celebracions de
culte o la reobertura d’establiments i locals comercials de menys de 400
metres quadrats o d’establiments d’hoteleria, sense que es puguin
emprar les zones comuns o les terrasses dels de restauració, fins a un
50% de la seva ocupació. Això s’ha notat avui a Banyalbufar amb un
important augment de la circulació de cotxes i, sobretot, de motos.
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Diumenge

Després que l’entrada a la fase I ho ha permès, avui s’ha celebrat ofici
després de dos mesos de no fer-ne, tot amb les mesures de
distanciament social i amb ús obligatori de mascareta i rentat de mans
a l’entrada a l’església.
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Dilluns

Avui matí, i complint amb totes les mesures sanitàries i de distanciament
físic, a la Casa de la Vila ha tengut lloc un ple ordinari amb assistència
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de tota la Corporació Municipal. Atès que la declaració de l’estat
d’alarma condiciona molt el funcionament de les administracions, el ple
s’ha limitat a uns pocs assumptes.
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Dimarts

Avui ha mort Maria Rosa Font Tomás (de can Fura), esposa de Pere
Bosch (de Son Bunyola), membre de la junta directiva de Bany-al-Bahar.
La vetlla tendrà lloc demà, de 16 a 20 h, al cementiri de Valldemossa i
el funeral se celebrarà dijous 21, a les 19.30 h, a l’església parroquial
de Banyalbufar. Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol més sincer
a la seva família, en especial al seu espòs i fills.
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Dijous

Avui, en el programa “Uep, com anem?”, d’IB3 Televisió, s’ha dedicat
un reportatge al cultiu de la vinya a la finca Son Roses Gran, de
Banyalbufar. Els germans Miquel i Joan Bujosa han explicat les tasques
que han de realitzar per arribar els raïms a bon port, i han recordat
anècdotes de la seva infantesa.
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Dimecres

Avui, a la plaça de la Vila, els veïns de Banyalbufar han guardat un
minut de silenci en record de les víctimes de la pandèmia de la COVID19, tal com ha demanat el Govern de la Nació en el primer dels 10 dies
de dol decretats i en els quals les banderes onejaran a mig pal.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

14.8

26.8

20.3

Est. AEMET / Sa Coma

14 (06:30)

22 (19:40)

13.6 l
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