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1

Dilluns

Martí Mascaró, apicultor, ha aconseguit 5 medalles d’or en el concurs
Biomiel celebrat a Bolònia (Itàlia). Entre aquestes medalles, destaquem
la de la categoria “Mels multiflorals de primavera”, elaborada amb
productes de diferents finques, entre les quals s’hi troba Planícia.

2

Dimarts

L’Ajuntament ha posat en marxa el concurs de dibuix “El lloc que més
m’agrada de Banyalbufar”. Els participants poden enviar el seu dibuix
entre avui i el proper dilluns 8 de març en dues categories: infantil (de
3 a 12 anys) i adult (a partir de 13 anys).

3

Dimecres

La 1 de Televisió Espanyola ha ofert avui el darrer episodi de la sèrie
“La caza. Tramuntana”. En aquest darrer episodi hem pogut veure les
escenes que aquest estiu es varen gravar a es Port des Canonge.

4

Dijous

Ja és a la venda el llibre “Autobiografia autoritzada” de l’escriptora
banyalbufarina d’adopció Neus Canyelles. Atès que l’autobiografia se
centra en els anys de la seva infantesa, que va passar en gran part a
Banyalbufar, l’haurem de llegir per veure quins records guarda d’aquell
temps.

6

Dissabte

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha comunicat que s’han
instal·lat trampes a la carretera per controlar els insectes escolítids a
les zones afectades pel cap de fibló de l’agost de 2020. Demana a la
població que no els toqui i que avisi la conselleria en cas de detectar
que han caigut o que es troben en mal estat. Aquestes trampes són
importants per controlar els insectes atesa la gran quantitat de fusta
caiguda conseqüència del cap de fibló de dia 29 d’agost passat.

7

Diumenge

El diari de tirada nacional ABC publica avui l’article “En este lugar de
Mallorca Richard Branson abrirá el hotel más lujoso del Mediterráneo”,
en el qual fa un repàs a la trajectòria de Richard Branson lligada a Son
Bunyola, des de la primera compra fins a l’atorgament de la llicència
que li permetrà construir l’hotel.

8

Dilluns

Avui, 8-M, és el Dia Internacional de la Dona i per commemorar aquesta
data l’Associació de Joves de Banyalbufar ha llençat a les xarxes el vídeo
que havia preparat el passat estiu i que, per raons sanitàries derivades
de la pandèmia de la COVID-19, no va poder presentar en un acte
públic. En aquest vídeo es recullen impressions i vivències de dones
banyalbufarines de diferents generacions. Us animam a que el
visioneu!!!

9

Dimarts

Per a avui l’Ajuntament ha organitzat l’activitat “Desitjos per a la
igualtat”. És un projecte que convida a que cada persona que ho desitgi
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escrigui un missatge amb motiu del Dia Internacional de la Dona i
aquest missatge es penjarà a sa plaça. L’activitat tendrà lloc entre les
17 i les 18.15 hores.
A més, aquests dies l’Ajuntament distribueix les mascaretes del 8-M que
li ha fet arribar el Consell amb el lema “Som poble, som feministes”. Es
poden recollir a l’Ajuntament entre les 9 i les 14.00 hores.
La Conselleria de Medi Ambient ha restringit el pas de bicicletes de
muntanya en una zona de Planícia per l’alt nivell de degradació que
presenta. Es tracta d’una zona en el qual, en només 700 metres, es
passat de 940 a 740 metres de davallada i que aprofiten els ciclistes per
amollar-se.
10

Dimecres

Al llarg de tota aquesta setmana i la que ve, fins a dia 19, l’Ajuntament
i els Joves de Banyalbufar organitzen una recollida de productes a
benefici de Mallorca sense Fam. Els aliments seran entregats a aquesta
entitat el proper dissabte 20 de març quan l’Ultraman Mallorca 515
Nonstop Solidari” passi per Banyalbufar.

11

Dijous

La Comissió Balear de Medi Ambient ha donat el vist-i-plau a l’informe
d’impacte ambiental del projecte de refugi de muntanya a les cases de
Ses Collidores de Planícia. Aquest refugi s’integrarà en la xarxa de
refugis de la Pedra en Sec.

12

Divendres

Avui ha mort, a l’edat de 82 anys, na Consuelo Amorós Vidal, de sa
Baronia. Des d’aquí volem fer arribar el nostre més sentit condol a tota
la seva família, el seu espòs Francisco, el seu fill Francisco Lluis i la seva
nora i el seu net. Descansi en pau.
La campanya de recollida de productes a benefici de Mallorca sense
Fam s’ha allargat fins a dia 31 de març, atès que l’Ultraman Mallorca
515 Nonstop Solidari no es podrà fer fins als dies 15 i 16 de maig atès
que el toc de queda aprovat pel Govern de la Nació estarà vigent fins a
dia 6 de maig.

13

Dissabte

Els agent de Medi Ambient del Govern investiguen l’aparició d’una sèrie
de pintades damunt roques en diferents punts de la Serra de
Tramuntana. En concret s’ha detectat una d’aquestes pintades damunt
Sa Mola. La conselleria apel·la a la col·laboració ciutadana per localitzar
els autors d’aquests actes incívics, al temps que augmenta la vigilància.

14

Diumenge

Última Hora d’avui publica un article en el que Richard Branson declara

Dilluns

Avui ha nat en Blai, fill den Miquel Albertí Mas (de can Masset) i de
n’Anna Cerdà. La nostra enhorabona als papàs i als padrins, Joan i
Apol·lònia, membres de la junta directiva de Bany-al-Bahar.
A la Casa de la Vila i presidit per la Tinent de Batle Leonor Bosch, en
absència del Batle, a les 9 del matí s’ha iniciat el ple de la Corporació
Municipal. A l’apartat de precs i preguntes que l’oposició formula a
l’equip de govern, s’ha confirmat que l’aparcament de Can Toios i des

15

que “ha lluitat més de vint anys per tal que Son Bunyola surti endavant”.
En l’entrevista afirma que està plenament compromès amb la
preservació d’una part integral del paisatge cultural de la Serra, protegit
per la UNESCO.
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del proper dia 1 d’abril, tornarà a ser de pagament (sistema ORA); que
al concurs per adjudicar el nou sistema de recollida de residus urbans
només s’han presentat dues empreses i que està previst posar-lo en
marxa abans de l’estiu; també que el passat mes de novembre
l’ajuntament i la parròquia firmaren un conveni pel qual es va poder
demanar al Consell de Mallorca una subvenció de 50.000 euros per
arreglar la teulada i, a canvi, l’ajuntament gestionarà un règim de visites
públiques a l’església, per a un període de 10 anys i amb un horari de
10 a 12 hores de cada diumenge.
16

Dimarts

Aquests dies s’ha presentat la nostra publicació del banyalbufarí Tomàs
Vibot “Guia presencial de la Serra de Tramuntana”, que, en paraules del
seu autor, és una eina per gaudir del patrimoni i la cultura d’aquest
entorn tan fràgil que s’ha de preservar amb educació i recursos.

17

Dimecres

Amadiba i l’Ajuntament han signat un conveni de col·laboració per oferir
el servei d’itineraris integrals d’inserció per a Joves en risc d’Exclusió
Social, servei que ofereix acompanyament integral a joves d’entre 16 i
30 anys per a formació i integració en el mercat laboral.

22

Dilluns

Avui la consellera de Territori del Consell de Mallorca ha visitat una sèrie
de pobles, entre els quals hi ha Banyalbufar, per estudiar possibles
projectes susceptibles de rebre subvencions del consorci Serra de
Tramuntana.

24

Dimecres

La Sindicatura de Comptes ha presentat el compte anual de les entitats
locals i ha destacat que quasi el 45% de les entitats locals de les Illes
no compleix el termini per rendir els seus comptes a aquest organisme.
Entre aquests municipis s’hi troba el de Banyalbufar.

26

Divendres

Aquests dies s’han començat a administrar les primeres dosis de la
vacuna contra la COVID-19 als més majors del poble. Una bona notícia
de cara a que tot torni a la normalitat el més aviat possible.

29

Dilluns

L’Ajuntament informa que a partir del proper dia 1 d’abril per aparcar a
Can Toios serà necessari abonar el corresponent tiquet. Els residents a
Banyalbufar poden disposar de la targeta que té una validesa de dos
anys.

30

Dimarts

Avui matí ha tengut lloc una reunió entre membres de l’Ajuntament i el
Grup Güell, qui ha presentat als membres del Consistori el calendari
d’activitats per celebrar el 50 aniversari “Des Güell a Lluc a Peu”.

31

Dimecres

Banyalbufar s’ha unit al projecte de cotxe compartit, i a partir d’ara
compte amb un Hyundai Kona 100% elèctric que es posa a disposició
de tots els veïns per realitzar les tasques quotidianes.

Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.9

23.4

13.3

Est. AEMET / Sa Coma
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Dia (hora)

19 (13:20)

29 (16:20)

57.2 l
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