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8 Dimecres Avui ha mort, a l’edat de 90 anys, Maria Concepció Picornell Picornell 
(de Ca s’Hereu), vídua de Mateu Sastre. La vetlla tendrà lloc demà al 
cementiri de Son Valentí i el funeral se celebrarà diumenge a l’ofici de 
les 11. El nostre condol més sentit als seus familiars, en especial als 
seus fills Jerònia, Llorenç, Margalida i Toni. 

9 Dijous Aquests dies s’ha tengut coneixement de la sentència de data 15 
d’octubre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Palma, en la qual s’estima la demanda presentada per la Comunitat 
de Regants de la Font de la Vila contra l’Ajuntament de Banyalbufar, 
que haurà de pagar a la Comunitat de Regants 17.584,43 € pel deute 
corresponent als anys 2008-2015. 

10 Divendres L’arquitecte catalana Carme Pinós, afincada a sa Pera de s’Ase a 
Banyalbufar des de fa ja anys, ha estat guardonada amb el Premi 
Nacional d’Arquitectura 2021 pel Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana. El Ministeri ha basat el premi en “la sòlida trajectòria, 
essent a la vegada prolífica i d’excel·lència, impregnada sempre d’una 
gran potència creadora”. La nostra enhorabona a Carme Pinós. 

11 Dissabte El BOIB publica avui el Reglament del Registre Municipal d’Associacions 
i Entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament de Banyalbufar amb 
l’objectiu de dur a terme un política municipal d’associacionisme. Les 
associacions inscrites tendran el dret de rebre convocatòries d’òrgans 
col·legiats sobre qüestions relacionats amb l’objecte social de l’Entitat, 
de fer ús dels mitjans públics municipals i de sol·licitar subvencions 
econòmiques municipals. 

13 Dilluns Avui ha tengut lloc el darrer ple ordinari d’enguany. Per unanimitat s’ha 
aprovat el Pla de Gestió d’Aigua i l’arxiu de l’expedient de modificació 
de les Normes Subsidiàries que hauria afectat a la via que hi ha davant 
les cases de Can Guia, per la qual cosa aquest espai continuarà estant 
qualificat com a públic. Amb els vots en contra del grup de l’oposició, 
s’ha aprovat el calendari de plens ordinaris de la corporació per a l’any 
que ve (un total de 8). 

14 Dimarts Els familiars d’Àngel Picornell, de ca s’Hereu, han difós un comunicat a 
través de les xarxes socials per demanar ajuda per tal de localitzar-lo, 
ja que avui matí, sobre les 11.00 h, ha desaparegut i no ha tornat a 
casa. 

15 Dimecres La desaparició d’Àngel Picornell ha quedat en un ensurt, atès que ja ha 
estat localitzat. 
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17 Divendres Finalment el Govern central ha rectificat i ha decidit declarar zona 
catastròfica la zona de la Serra de tramuntana afectada pel cap de fibló 
del mes d’agost de l’any 2020. Així, els pobles de Banyalbufar, Esporles 
i Valldemossa podran rebre ajudes públiques. L’acord adoptat pel 
Govern central contempla ajudes econòmiques per a particulars que van 
des de 2580 € fins als 18.000. 

24 Divendres Avui horabaixa, a les 19.30 h, han tengut lloc les tradicionals Matines. 
Enguany, el Sermó de la Kalenda ha estat fet per Joan Colomar 
Carbonell; el Cant de l’Àngel ha estat interpretat per Maria Alorda 
Forteza i el de la Sibil·la per Aina Amor Pascual. La nostra enhorabona 
a tots tres per la magnífica interpretació. 
Abans de l’inici de les Matines, s’ha posat en marxa la campanya 
“Apadrina una teula” amb l’objectiu de recaptar fons per a la reparació 
dels danys causats pel cap de fibló del mes d’agost de l’any passat en 
la teulada de l’església. Les persones interessades poden adquirir una 
o més teules, per un preu simbòlic de 10€ cada una. En començar les 
obres, es farà un acte en la qual totes aquelles persones que n’hagin 
adquirit podran posar el seu nom a les teules que s’empraran per a la 
reconstrucció. Les aportacions es poden fer bé a l’entrada o sortida de 
l’ofici de cada diumenge o bé fent un ingrés en el compte corrent de la 
Parròquia, indicant que és per a les obres de la teulada. 

27 Dilluns L’Ajuntament ha comunicat que, atesa la situació sanitària, no 
organitzarà la tradicional quedada a la plaça per celebrar l’inici de l’Any 
Nou. A més, a partir d’avui, ja es poden recollir els calendaris per a l’any 
2022 a les oficines de l’Ajuntament. 

28 Dimarts L’Ajuntament ha informat que s’ha iniciat el procés per a l’elaboració del 
Pla d’Infància i Adolescència de Banyalbufar (PLIA) per tal de planificar 
les actuacions dirigides a aquest sector de la població. Per aquest motiu, 
s’ha constituït una comissió que actuarà com a interlocutor entre 
l’Ajuntament i aquests grups d’edat. 

29 Dimecres Avui horabaixa el carter reial visitarà Banyalbufar. La recollida de les 
cartes, atesa la situació sanitària, es farà porta a porta. Tots aquells 
nins que vulguin entregar la seva carta al carter ho hauran de comunicar 
prèviament a l’Ajuntament. 
Última Hora d’avui publica una notícia referent a un projecte, Amarar, 
que utilitza la fusta dels pins de la Serra caiguts conseqüència del cap 
de fibló de l’any passat per crear mobles de disseny. D’aquesta manera 
s’eviten incendis i es dona suport a la matèria prima local. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 8.3 21.1 13.9  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 02  (23:50) 30  (14:30)    5.4 l 

 


