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1 Dijous Avui és Dijous Sant i, al contrari que l’any passat, sí que s’ha pogut celebrar 
la funció religiosa, tot i que s’ha hagut de suspendre el tradicional lavatori de 
peus. 

2 Divendres Divendres Sant, enguany s’ha pogut realitzar el davallament però, seguint les 
indicacions del Bisbat de Mallorca, no s’ha pogut fer la processó del Sant 
Enterrament pels carrers. 

4 Diumenge Diumenge de Pasqua i, com tot els actes d’aquesta setmana, diferent a anys 
anteriors. L’encuentro s’ha hagut de realitzar dins la mateixa església, que 
continua amb aforament limitat seguint les indicacions de les autoritats 
sanitàries. 

8 Dijous El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ha visitat avui Planícia per comprovar 
com es desenvolupa el pla de gestió agroforestal que ha fet que s’ampliïn fins 
a 28 les hectàrees dedicades a l’ús agrícola: recuperació i manteniment de les 
zones de cultiu i incorporació de la ramaderia per a la gestió integral dels 
recursos agropecuaris, així com el restabliment de les gestió forestal, a través 
de la protecció de la biodiversitat i de l’execució de faixes de protecció contra 
incendis. A més, es treballa en garantir el dret d’accés al medi natural sense 
posar en perill la conservació de l’espai. 

12 Dilluns L’Ajuntament ha informat que s’ha unit al projecte de “carsharing” rural, de 
manera que els residents del municipi poden gaudir d’un vehicle Hyunday 
elèctric prèvia reserva a través d’una APP habilitada per a això. 
Per altra banda, l’activitat “Mou-te”, organitzada pel Consell de Mallorca i que 
havia de començar avui a Banyalbufar, s’ha hagut d’ajornar ateses les 
restriccions sanitàries. 

15 Dijous Segons informa l’Ajuntament, avui s’han presentat les informadores COVID 
que, durant sis mesos, realitzaran tasques de sensibilització i ajuda a la gent 
sobre les mesures per fer front a la COVID. 

17 Dissabte L’Ajuntament ha penjat a la façana una pancarta que indica el nivell en què 
es troba Mallorca respecte de la pandèmia. Segons informen, aquest cartell 
s’actualitzarà a mesura que avanci la situació sanitària. 

19 Dilluns Avui ha començat l’activitat “Esport a Banyalbufar”, gràcies al programa del 
Consell de Mallorca “Mou-te”, dirigit a dos col·lectius: adults (de 40 a 60 anys) 
i gent gran (més de 60 anys). Les activitats es duen a terme al recinte de Ses 
Escoles. 

22 Dijous  Després de la fusió de CaixaBank i Bankia, la nova entitat ha anunciat que 
mantindrà tota la seva xarxa d’oficines en els pobles. Això suposa que l’oficina 
de Banyalbufar restarà oberta. 

23 Divendres Amb motiu del Dia del Llibre, la biblioteca de Banyalbufar ha programat una 
sèrie de tallers i manualitats així com teatre familiar que tendran lloc al llarg 
de tota aquesta setmana. 



2/2 

En la fira del llibre celebrada a Palma, Autobiografia autoritzada, de Neus 
Canyelles, ha estat un dels tres llibres més demanats d’autors de les Illes a la 
fira del llibre que enguany s’ha pogut tornar a celebrar. Enhorabona!!! 

24 Dissabte Avui ha nascut na Marina, primera filla den Tomeu Vives Albertí (des Bar 
Bellavista) i na Maria Albertí (de Can Caderner). La nostra enhorabona als 
papàs i als padrins, Miquel i Antònia i Miquel i Pilar. 

26 Dilluns A les 9 del matí ha començat a la Casa de la Vila un ple ordinari. Amb 
l’abstenció del grup de l’oposició, l’equip de govern ha aprovat l’adjudicació 
del nou servei de recollida de residus a l’empresa FCC, per un període de 4 
anys i per un preu o import anual de 139.845,76 euros. Per unanimitat s’ha 
aprovat un conveni entre l’Ajuntament, Govern i Consell, pel qual es destinaran 
24.524 euros (15.000 aportats per l’Ajuntament) a subvencions a les empreses 
per pal·liar les conseqüències de les restriccions; aquest conveni substitueix la 
convocatòria d’ajuts que la Corporació havia aprovat dia 1 de febrer. Després 
d’un llarg debat i per les diferents opinions dels dos grups municipals, 
finalment ha quedat pendent una moció que presentava l’equip de govern el 
qual proposava que, com a protesta cap el Govern espanyol per no haver 
declarat Banyalbufar com a zona greument afectada per una emergència (el 
temporal del 29 d’agost), que l’Ajuntament no assistís als actes 
commemoratius de l’aniversari de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de 
la Humanitat 
La recollida d’aliments a benefici de Mallorca Sense Fam, que havia de 
finalitzar el passat dia 31 de març, es va allargar fins al passat divendres. Avui 
el batlle de Banyalbufar ha fet entrega del que s’ha recollit a Mallorca sense 
fam. 

27 Dimarts El BOIB d’avui publica la resolució de la Fundació Mallorca Turisme per la qual 
s’aprova la convocatòria d’ajuts extraordinaris, a fons perdut, per a les 
empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica a Banyalbufar, per tal 
de pal·liar els efectes de la COVID-19 per un import de 24.524,42 € amb càrrec 
al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.  

28 Dimecres Avui, voluntaris de Mallorca sense Fam, han passat per recollir els aliments 
que s’han recollit al llarg de les darreres setmanes, tant a l’Ajuntament com a 
diferents negocis de Banyalbufar. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 7.5 24.3 14.8  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 08  (05:00) 25  (15:30)    11.4 l 

 


