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5 Dimecres Avui arriben els Reis Màgics d’Orient i, atesa la situació sanitària, l’Ajuntament havia 
previst que l’entrega de regals es fes porta a porta. No obstant això, la previsió 
meteorològica ha obligat a fer l’entrega de regals als menors de 12 anys a l0església, 
en dos grups per tal d’evitar aglomeracions. 

8 Dissabte L’Ajuntament ja ha comunicat que, per motius sanitàries, les beneïdes  i la torrada de 
Sant Antoni se suspendran. 

11 Dimarts La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha visitat avui Banyalbufar, 
on s’ha reunit amb el batlle i han visitat els locals adquirits per l’Ajuntament, al carrer 
Comte Sallent, que s’han de convertir en centre polivalent i biblioteca municipal amb 
l’ajut econòmic del Consell de Mallorca. La presidenta ha visitat també l’església per 
constatar els mals causats pel cap de fibló de l’any passat. 

12 Dimecres Avui comencen les classes de ioga que impartirà l’empresa “Sa Tribu” d’Esporles, cada 
dimecres a les 17.30 h a Ses Escoles. 
Diario de Mallorca publica un article segons el qual Banyalbufar ocuparia una de les 
darreres posicions de tota l’illa quant a percentatge de vacunació contra la COVID 19, 
un 75.6%. Amb percentatges més baixos només s’hi troben Escorca, Deià i Costitx. 

15 Dissabte  Avui tendrà lloc, un any més, l’encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets 
Humans. Les torres de defensa s’encendran, amb senyals de fum, a les 13.00 h i amb 
senyals de llum a les 18.30. 
Avui ha mort, a l’edat de 89 anys, Joan Cunill Vives. Des d’aquí volem fer arribar el 
nostre condol als seus familiars, en especials als seus fills Magdalena i Juan Miguel i 
al seu net. DEP. 

16 Dissabte Segons Pau Balaguer, geògraf, la cala de Banyalbufar és una de les deu zones 
costaneres de Mallorca més perilloses pels despreniments. Segons Balaguer, el perill 
és gran perquè el torrent que desemboca a la cala afavoreix el procés erosiu i 
augmenta la perillositat. 

17 Dilluns El periodista Juanjo de la Asuncion, que durant uns 20 anys va residir a Banyalbufar, 
ha publicat la seva segona novel·la. 

21 Divendres Segons publica Diario de Mallorca, l’Ajuntament de Banyalbufar ha exigit a Ports de 
les Illes Balears que posi ordre en la concessió d’amarraments al port, atès que hi ha 
sol·licitants que esperen lloc des dels anys 90. La llista d’espera està formada per 45 
persones, i es dona el cas que hi ha persones que tenen un amarrament al port però 
que ja han mort i aquest lloc és emprat pels seus descendents de forma irregular. 
Així mateix, l’Ajuntament reclama també que s’executin de forma urgent les obres que 
han de garantir la seguretat en la zona portuària. Està previst que Ports de les Illes 
Balears inverteixi un total de 440.597 euros en la millora del port per tal de facilitar 
l’accessibilitat i la seguretat de les instal·lacions. 
També s’informa que l’Ajuntament encara no ha acabat el càlcul dels mals causats pel 
cap de fibló d’agost de 2020. 

22 Dissabte Segons informa l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port en el primer comunicat d’aquest 
any, el padró municipal d’habitants a Banyalbufar l’any 2021, segons dades de l’INE, 
és de 542 persones, front a les 523 de l’any 2020ñ 
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Per altra banda, informa que, amb una subvenció de Mallorca Rural i per un preu de 
38.162,15 €, s’ha restaurat un marge caigut fa temps en el camí des Rafal, en el tram 
de Sa Costa i que amb una subvenció del Pla d’Accions d’Energia Sostenible i el Clima, 
s’han instal·lat noves lluminàries amb tecnologia LED a la zona d’Es Penyal, amb un 
cost de 9.121,80 €. Finalment, comunica que fa pocs dies han començat les obres 
d’instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’aparcament municipal de Sa Carretera Nova, 
amb un cost de 124.551,35 €, cost subvencionat íntegrament ja què es tracta d’una 
adaptació a la Llei 8/2017 d’accessibilitat universal de les Illes Balears 

24 Dilluns A les 9 del matí, a la Casa de la Vila, ha començat el primer ple d’enguany presidit per 
la Tinent de Batle Leonor Bosch, en absència del Batle per trobar-se de vacacions. Per 
unanimitat dels presents s’ha aprovat l’ordenança reguladora del preu públic per 
l’activitat “Banyalbufar fa esport” (15,00 € mensuals per persona). El grup de l'oposició 
ha demanat, entre altres coses, que en el pressupost del 2022 hi hagi una partida per 
a poder llevar el cablejat de l'antiga TV municipal que encara hi ha a moltes façanes, 
i una altra per ajudar o col·laborar amb la restauració de les teulades de l'edifici de 
l'església. 
Dia trist avui a Banyalbufar amb dues defuncions: ha mort Joana Vives Albertí, na 
Joana des Mari i Vent, a l’edat de 93 anys. El funeral tendrà lloc demà a les 19.30 a 
l’església de Banyalbufar. Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol més sentit a 
tots els seus familiars, la seva cunyada Francisca i els seus nebots. 
També ha mort Jaume Agustí Vich Tomás, en Jaume Vich, a l’edat de 87 anys. Volem 
transmetre el nostre consol a la seva esposa Àngela, als seus fills Irene i Xisco, als 
seus nets i a la resta de familiars. El funeral tendrà lloc dimecres 26, a les 19.30 h, a 
l’església de Banyalbufar. 

26 Dimecres Avui comença la 31 edició de la Challenge Ciclista a Mallorca. Està previst que dues 
de les etapes passin per Banyalbufar, la d’avui i la de dissabte. Això suposarà talls 
intermitents del trànsit, entre les 14.30 i les 15.30 i dissabte entre les 14.45 i les 15.45 
h i la prohibició d’aparcar als carrers Baronia, Comte de Sallent i Miramar. 

28 Divendres Avui comença “Banyalbufar fa esport”, una activitat dirigida a col·lectius de menys de 
40 anys. Per inscriure es pot fer presencialment a les oficines municipals o a través 
d’un formulari que ha difós l’Ajuntament. 

29 Dissabte La contraportada d’avui d’Última Hora està dedicada al projecte “Apadrina una teula”, 
posat en marxa per un grup de voluntàries de Banyalbufar amb l’objectiu de recaptar 
fons per a la reconstrucció de la teulada de l’església, greument afectada pel cap de 
fibló d’agost de 2020. Esperem que la difusió de la notícia ajudi en la recaptació de 
fons. 

30 Diumenge Avui ha mort, a l’edat de 86 anys, Bàrbara Camps Bosch (de Can Rua). Des d’aquí 
volem fer arribar el nostre condol a tots els seus familiars, en especial al seu fill i filles. 
Descansi en pau. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 6.2 22.9 11.4  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 26  (06:00) 4  (15:10)   18.4 l  

 


