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1

Divendres

Avui, primer de gener, comença un nou any, i ho ha fet de manera molt diferent a
com estàvem acostumats. Per mor de la pandèmia de la COVID-19, ahir vespre es
varen haver de suspendre els sopar i celebracions de la Nit de Cap d’Any i no es va
poder celebrar l’arribada del nou any a la plaça. El toc de queda a les 22.00 h va fer
que els carrers quedessin buits a aquesta hora i no hi hagués l’habitual trànsit de
persones de cada any.

4

Dilluns

La pàgina web de l’Ajuntament de Banyalbufar disposa d’un nou apartat que inclou
un mapa comercial del municipi. Això ha estat possible gràcies a la feina del Consorci
TIC de Mallorca.

5

Dimarts

Tot i la pandèmia de la COVID-19, avui han arribat Ses Majestats els Reis Màgics
d’Orient, encara que no han pogut fer l’entrega dels regals a l’església com ho feien
cada any. Enguany han anat casa per casa a visitar els més petits, de fins a dotze
anys, als quals han fet entrega dels regals que havien demanat.

7

Dijous

Els batlles de la Serra s’han reunit avui amb representants de la Delegació del Govern,
del Govern i del Consell per tal de determinar les mesures que s’haurien de prendre
per tal de fer front a la problemàtica que suposa el col·lapse de vehicles que cada cap
de setmana es produeix. Les recents nevades a la Serra i la situació de la pandèmia,
que provoca nombroses restriccions de mobilitat, han afavorit que els caps de setmana
els ciutadans es desplacin a la Serra, amb el problema que això suposa.

11

Dilluns

L’Associació Joves de Banyalbufar ha publicat a les xarxes un Decàleg Ambiental per
tal d’ajudar a construir un Banyalbufar més sostenibles. El decàleg inclou mesures
tals com un consum responsable d’aigua, fer servir bosses de tela o senalles per anar
a comprar i eliminar el plàstic d’un sol ús.

14

Dijous

Des d’avui i durant un mes, l’Ajuntament de Banyalbufar ha penjat la bandera del
poble sahrauí en mostra de solidaritat i defensa dels drets humans que es vulneren
diàriament a les zones ocupades del Sàhara Occidental pel Marroc.

15

Divendres

A partir d’avui ja ens podem descarregar la nova app Ajuntament de Banyalbufar, en
la qual es pot consultar tota la informació del municipi o conèixer les incidències que
l’afecta. Per a descarregar-la heu de cercar “El teu ajuntament” a l’AppStore del vostre
mòbil i després heu de seleccionar Banyalbufar.

16

Dissabte

L’encesa de les torres de defensa pels drets humans, que des de fa uns anys es du a
terme cada mes de gener, enguany es convertirà en una acció a les xarxes socials. La
greu situació sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a prendre
aquesta mesura i, atès que no es podrà fer de forma presencial, els perfils de les
xarxes socials de les entitats i administracions que impulsen l’encesa de torres, talaies
i talaiots publicaran fotografies d’espelmes en diferents punts. A més, es publica
també el manifest que ha preparat l’escriptor Biel Mesquida. Tots els ciutadans que
ho desitgin, poden publicar també les seves fotografies d’espelmes enceses amb
l’etiqueta #EncesaPelsDretsHumans.

18

Dilluns

Un ciclista de 44 anys i de nacionalitat sueca ha resultat ferit avui matí en caure en
una cursa entre Banyalbufar i Valldemossa. El ciclista ha sofert un fort cop a l’espatlla
i ha hagut de ser trasllada en ambulància a una clínica.
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L’Ajuntament anima els ciutadans a participar en l’elaboració del reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic per a particulars i organitzacions més
representatives del municipi de Banyalbufar.
19

Dimarts

A través de SOIB Reactiva han començat a fer feina a l’Ajuntament, durant quatre
mesos, dues noves persones per tal de reforçar les tasques de manteniment i residus.

21

Dijous

Un jove esporlerí de 16 anys va morir ahir en un accident quan la motocicleta que
conduïa va envestir contra un camió de l’IBANAT. La víctima deixa nombrosos amics i
amigues a Banyalbufar, amb els quals havia compartit les classes tant a l’escola com
a l’institut. Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol a tots.

22

Divendres

Ahir el conseller de Medi Ambient, acompanyat d’altres càrrecs de la Conselleria, es
va desplaçar a Banyalbufar per conèixer de primera mà els treballs que s’estan fent
per fer front a les destrosses del cap de fibló del passat mes d’agost, i per presentar
els treballs que es duran a terme dins la segona fase. De moment, el Govern ha invertit
ja 280.000 euros a la zona i se n’han pressupostat 850.000 per a la segona fase.

23

Dissabte

Els joves de Banyalbufar han convocat per a avui un minut de silenci en record de
Bernat Busquets, els jove d’Esporles que va morir el passat dijous en un accident de
moto. Atesa la situació sanitària, s’ha demanat que només vagin al minut de silenci
els amics i coneguts, i només de Banyalbufar, per tal d’evitar aglomeracions.

25

Dilluns

El Consell de Mallorca ha comunicat que ha rebut 30 sol·licituds d’ajudes de particulars
i una d’una empresa afectada pel cap de fibló del mes d’agost i una altra de
l’Ajuntament de Banyalbufar, que s’ha acollit a les ajudes extraordinàries a municipis.
De les 30 ajudes, 21 són de veïns de Banyalbufar.

27

Dimecres

La notícia d’avui és que el Gobierno de la Nación ha decidit no declarar la zona de la
Serra de Tramuntana afectada pel cap de fibló zona catastròfica. Tot i les quantioses
destrosses que va suposar, amb més de 800 hectàrees afectades, 750.000 arbres
caiguts i més de 100 habitatges afectats, s’ha considerat que la Serra no mereix
aquesta declaració. El batlle de Banyalbufar va criticar durament aquesta decisió i la
formació a la qual pertany, EL PI, ha presentat dues iniciatives, una al Parlament i una
altra al Consell, per instar l’Estat a reconsiderar la seva decisió. L’Ajuntament ha avisat
que Banyalbufar acudirà als tribunals per defensar la declaració de zona catastròfica.

30

Dissabte

Aquesta setmana les Illes s’han vist afectades per diferents borrasques: Hortense,
Ignacio i ara Justine, que ha deixat fortes ratxes de vent que, en el cas de Banyalbufar
han arribar als 73 quilòmetres per hora.

31

Diumenge

IB3 Notícies s’ha fet ressò del malestar que provoca a Banyalbufar l’incivisme d’alguns
motoristes. Els vídeos del cap de setmana demostren que la limitació de velocitat a
60 quilòmetres, aprovada el desembre passat, no ha servit per acabar amb la situació.
Segons el batle, el nou protocol d’Emergències hauria d’incloure aquesta qüestió ja
què els caps de setmana que fa bon temps “la carretera s’omple de motoristes que,
amb conductes incíviques, posen en perill la seguretat de les persones i provoquen
molèsties”.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

4.1

21.0

11.7

Est. AEMET / Sa Coma

2 (12:40)

28 (16:40)

76.4 l
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