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1

Dilluns

Una vegada reactivats els terminis administratius, s’ha tornat a posar
en marxa la recollida de trastos vells i voluminosos a domicili. Si hi estau
interessats, heu d’avisar l’Ajuntament i els dimarts, entre les 09.00 i les
14.00 h passaran a recollir-los.
També la biblioteca ha reactivat el servei de préstec i devolució de llibres
i obrirà els dilluns, dimecres i divendres entre les 10 i les 14 hores.

2

Dimarts

L’Ajuntament de Banyalbufar valora la possibilitat d’organitzar l’escola
d’estiu per a infants i, per aquest motiu, demana als pares que estiguin
interessants en apuntar-hi els seus fills, que ho comuniquin el més aviat
possible.
Diario de Mallorca informa que 9 municipis de Mallorca, entre aquests
Banyalbufar, podran optar als ajuts estatals per a la reparació dels
danys causats pel temporal del mes de setembre de l’any passat.

3

Dimecres

Avui ha mort a Palma en Francesc Tomás Bosch, en “Paquito”, a l’edat
de 88 anys. El nostre condol a tots els seus familiars.

4

Dijous

L’Ajuntament informa de la línia de subvenció per a autònoms i
empreses de fins a cinc treballadors per a material anti-COVID, fins a
un màxim de 1.000 € per empresa. Els interessats en sol·licitar la
subvenció ho poden fer a través de la web del Consell de Mallorca

5

Divendres

Ha nat n’Arnau Bosch Rul·lan, segon fill den Gori i na Carme. La nostra
enhorabona als pares, a la seva germana i al seu padrí Pere, membre
de la Junta Directiva de Bany-al-Bahar.
Avui, a meitat del matí i quasi fins a migdia, s’ha sentit un helicòpter
sobrevolar la zona de sa Galera. Fins a Banyalbufar s’han desplaçat dues
ambulàncies. Sembla que un escalador que practicava psicobloc ha
caigut a la mar i no ha pogut accedir a la costa pels seus mitjans, atès
el mal estat en què es trobava la mar. L’escalador ha pogut ser rescatat
en bon estat, tot i que es trobava exhaust.

6

Dissabte

Diario de Mallorca alerta de la detecció d’un cas de COVID-19 a

Banyalbufar. Sembla que això ha suposat que una sèrie de contactes
del mateix hagin estat posats en quarantena. Des d’aquí desitjam una
ràpida recuperació al contagiat i les millors notícies per als seus familiars
i altres contactes ara en quarantena.
8

Dilluns

A partir d’avui les Illes Balears entren en la fase 3, cosa que significa
una major mobilitat i ampliar els aforaments dels establiments. No
obstant això, la pandèmia continua activa, cosa per la qual és
imprescindible continuar amb la regla de les 3 M: Mascareta, 2 Metres
de distància i Mans netes.
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10

Dimecres

L’Ajuntament de Banyalbufar ha posat en marxa una campanya de
promoció turística del municipi i ha contractat l’empresa Arrels
Comunicació, especialitzada en xarxes socials, fotografia i audiovisuals.
Els comerços interessats en participar en la promoció s’han de posar en
contacte amb l’Ajuntament per tal que aquesta empresa pengi
fotografies i vídeos d’aquests comerços en un compte que es crearà per
a l’ocasió.

14

Diumenge

El servei ORA de l’aparcament des Camp den Toios queda suspès
enguany fins a dia 31 de desembre.

15

Dilluns

Segons ha informat l’IBANAT, està previst que ben aviat es posi en
marxa un projecte per tal de convertir en refugi de muntanya les cases
de Ses Collidores de Planícia.

17

Dimecres

Segons les dades presentades per l’Institut Nacional d’Estadística,
Banyalbufar és el municipi que menys població ha guanyat al llarg de
l’any 2019, tan sols vuit habitants, a excepció d’Escorca, que ha perdut
dos habitants.

20

Dissabte

Avui ha mort, a l’edat de 76 anys, en Toni Vives Ambrós (de Can Font).
La vetlla tendrà lloc el proper dilluns, 22 de juny, al cementiri de Son
Valentí i el funeral se celebrarà a la parròquia de Banyalbufar, dimarts
23 a les 19.30 h. Des d’aquí volem fer arribar el nostre més sentit condol
als seus familiars, en especial a la seva esposa, Ana Mari Font.

22

Dilluns

Avui comença la nova normalitat: les indicacions són mantenir 1.5 m de
distància i fer ús de la mascareta. Entre d’altres novetats, poden obrir
els locals d’oci nocturn amb aforament inferior a 300 persones, es
permeten -amb restriccions- les festes populars i l’aforament dels locals
oberts al públic s’amplia al 75%.

23

Dimarts

Aquesta propera nit és la nit de Sant Joan i en previsió de possibles
aglomeracions i per motius de seguretat davant la crisi sanitària de la
COVID-19, l’Ajuntament ha decidit tancar totes les platges del nucli de
Banyalbufar i des Port des Canonge fins demà a les 09.00 h.

24

Dimecres

L’Ajuntament ofereix un servei de reforç i lleure per a infants de 5 a 13
anys al local de l’Ajuntament.

25

Dijous

L‘Ajuntament de Banyalbufar ha decidit tancar l’aparcament de damunt
el Cos per mesures de seguretat. Només hi podran aparcar motos i
bicicletes en els espais que s’han habilitat expressament, mentre que
els cotxes no hi podran estacionar i ho han de fer en els diferents
pàrquings habilitats en el municipi.
Avui s’han reunit la consellera d’Administracions Públiques i la de Salut
amb representants dels municipis per reforçar la coordinació entre
institucions i garantir la seguretat davant la proliferació de festes,
sobretot de gent jove, per tal d’evitar rebrots de la COVID-19. S’ha
tractat la situació de municipis, com Banyalbufar, que en aquests
moments no disposen de Policia Municipal, per la qual cosa s’hauran de
demanar reforços a la Guàrdia Civil o a la Policia Nacional.
2/3

26

Divendres

El Consell de Mallorca ha fet públic avui un spot de promoció turística
de l’illa, protagonitzat pel tenista Rafa Nadal, que es difondrà
especialment a nivell nacional. L’spot recull imatges de tota l’illa i dedica
una àmplia part del mateix a imatges de Banyalbufar.
També avui el Consell de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana
han presentat una recopilació de 20 rutes culturals per pobles de la
Serra que, com no pot ser d’altra manera, inclouen Banyalbufar. S’han
editat fulletons d’aquestes 20 localitats i es preveu la instal·lació de
tòtems de gran mida. En el cas de Banyalbufar, la ruta se centra en el
món de l’aigua i de les marjades.

29

Dilluns

A les nou del matí ha començat el ple de l’Ajuntament. Dels 9 punts de
l’ordre del dia, 6 estaven relacionats amb mesures per pal·liar els
efectes de la pandèmia -4 per signar convenis amb institucions
supramunicipals i 2 per modificar ordenances municipals per no pagar
taxes per ocupació de via pública per taules i cadires o per aparcar en
es Camp den Toios. El ple ha aprovat per unanimitat la revocació del
conveni signat el desembre del 2018 amb el Consell de Mallorca per
començar les obres de restauració de sa Torre des Verger i el seu entorn
si el Consell no concreta, en 15 dies, la data d’inici de les obres, que ja
duen un any de retard.
Avui ha nascut a Madrid en Gonzalo Aparicio Vives, primer fill de n’Ivan
i na Xisca (del Mar i Vent). La nostra enhorabona als seus pares,
padrins, Xisco i Joana Maria i repadrins, Joan i Aniceta de Ca Mestre
Vich i Francisca del Mar i Vent.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

15.3

29.1

22.1

Est. AEMET / Sa Coma

9 (00:30)

25 (18:40)

45.2 l
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