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1

Dilluns

Atès que enguany, per mor de la pandèmia, no es podrà celebrar la
Rua, l’Ajuntament anima els veïns a participar-hi de forma virtual. Per
això, cada participant o grup de participants s’ha de fer una fotografia
amb la seva disfressa posada, des de casa seva i l’ha de publicar al
perfils de l’Ajuntament amb el hastag #Banyalbufarderuaacasa.

4

Dijous

Els mitjans de comunicació publiquen avui que el Consell ampliarà la
protecció de la Torre des Verger a tot al seu entorn, unes tretze
hectàrees, que, una vegada acabats els tràmits, seran declarades Bé
d’Interès Cultural. Això suposarà que se suspendrà a la zona afectada
la tramitació de les llicències municipals de parcel·lació, edificació o
demolició. A més, en aquestes hectàrees no s’hi podran instal·lar
elements que pertorbin la visualització de la torre o accions que
distorsionin la seva contemplació.

6

Dissabte

El canvi climàtic no deixa de sorprendre’ns: avui, en ple mes de febrer,
el bessó de l’hivern, hem tengut a Banyalbufar una nit tropical, amb
temperatures que han arribat als 24º a mitjanit. La mitjana de tot el dia
no ha baixat de 18.5 graus.

7

Diumenge

Avui es commemora el 500 aniversari de les Germanies, una revolta que
va enfrontar els menestrals i el poble amb l’alta noblesa mallorquina el
1521. Amb aquest motiu s’ha llegit un manifest a tots els pobles de
Mallorca. A Banyalbufar, la lectura ha anat a càrrec de Mateu Ferrà,
batlle i de la regidora Leonor Bosch.

11

Dijous

Avui matí s’ha gravat a Banyalbufar el programa Tèntol, que cada
diumenge vespre emet IB3 Televisió. Haurem d’estar ben atents i
atentes a l’emissió del programa per veure quines paraules ens
descobreixen els nostres veïns.

16

Dimarts

L’informe de la Sindicatura de Comptes sobre la consolidació dels
comptes de les entitats locals de les Illes corresponent a l’any 2018
conclou que hi ha almenys set ajuntaments amb mals indicadors de
sostenibilitat que s’haurien de plantejar mesures com una fusió
voluntària d’estructures o serveis: Escorca, Banyalbufar, Deià, Maria de
la Salut, Costitx, Búger i Selva.

19

Divendres

L’Ajuntament de Banyalbufar ha comunicat que, a través del
departament de Serveis Socials, continuarà oferint al llarg de l’any 2021
la línia d’ajuts creada de manera extraordinària per ajudar les famílies
més afectades per la pandèmia. Aquestes ajudes inclouen ajuda al
lloguer, a alimentació i a subministraments.
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27

Dissabte

Última Hora d’avui publica que Richard Branson ha obtingut la llicència
d’obra per fer l’hotel de Son Bunyola. Segons el comunicat emès per
Virgin, les obres començaran durant la tardor i es preveu que l’hotel
pugui obrir l’any 2023. Aquesta llicència suposarà un ingrés d’uns
250.000 euros per a l’Ajuntament de Banyalbufar.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8.0

24.1

13.6

Est. AEMET / Sa Coma

18 (06:20)

06 (01:30)

1.8 l
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