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Dimecres

Sa Tomàtiga ha obert una convocatòria per elaborar una “jaia Corema”,
pròpia de la cultura tradicional mallorquina, que penjaran a la balconada
de l’Ajuntament abans de començar la quaresma. Tots aquells
interessats en pintar-ne una cama s’hi poden inscriure al mail de Sa
Tomàtiga.

6

Diumenge

L’Associació Joves de Banyalbufar ha dut a terme avui la seva
assemblea per tal de organitzar el calendari d’esdeveniments per al
2022.

14

Dilluns

Per a avui horabaixa, a es Port des Canonge, l’Ajuntament ha convocat
una reunió informativa per explicar als veïns la problemàtica de les
obres de soterrament del cablejat aeri en el cas urbà, així com la manera
de solucionar les incidències que puguin donar-se a cada casa.

21

Dilluns

Avui ha nascut n’Abril, filla d’Erik Jorgensen i de Lourdes Vives. La
nostra enhorabona als seus pares i als seus padrins Toni (en Toni Rigo)
i Magdalena (de Sa Coma).

22

Dimarts

Última Hora publica que l’estudi d’arquitectura Isla, amb seu a

23

Dimecres

Avui, a les 18.00 h, hi haurà una reunió a la sala de plens de
l’Ajuntament per tractar els ajuts del programa Mallorca Activa del
Consell de Mallorca dirigits a la petita empresa i autònoms.

24

Dijous

Aquesta setmana, amb assistència de la presidenta del Consell de
Mallorca, s’ha presentat el cupó de l’ONCE per a dia 1 de març, Dia de
les Illes Balears, que vol retre un homenatge a les torres de defensa.
En aquesta ocasió, s’ha escollit la Torre des Verger com a imatge que
il·lustra el cupó.

26

Dissabte

A partir de les 11.30 h i dins els actes programats amb motiu del Dia de
les Illes Balears, a la plaça de la Vila tendrà lloc un taller familiar de
Mocadoret personalitzat, per a totes les edats.
Més tard, a partir de les 20.00 h, torrada popular també a la plaça de
la Vila

27

Diumenge

L’Associació Sa Tomàtiga ha organitzat per a avui horabaixa a les 17.30
h, a ses Escoles, una festa de Carnaval, amb animació infantil i
espectacle aeri de teles.

Banyalbufar, ha guanyat el premi internacional de disseny a la Setmana
d’Arquitectura de Basilea (Suïssa). L’estudi, fundat per Marta Colón de
Carvajal i Juan Palencia, serà l’encarregat del primer Pavelló de Basilea.
El concurs proposava intervenir amb material recuperat d’obres i crear
un prototip d’economia circular aplicat a la construcció.
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28

Dilluns

Dins les activitats que s’han programat amb motiu del Dia de les Illes
Balears, avui, a les 11.30 h, es durà a terme una activitat familiar
d’instruments tradicionals, a Sa Clastra de Sa Baronia.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.3

21.7

12.9

Est. AEMET / Sa Coma

11 (05:10)

11 (16:00)

0.6 l
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