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1

Dimarts

Dins les activitats programades amb motiu del Dia de les Illes Balears,
avui, a les 12.00 h a la plaça de la Vila, hi haurà una ballada popular
amb el grup Al-Mayurqa.
L’ONCE, amb motiu del Dia de les Illes Balears, ha volgut retre un
homenatge a les torres de defensa i per això ha il·lustra el seu cupó
d’avui amb la imatge de la torre des Verger. A veure si aquest fet porta
la sort als veïns de Banyalbufar!

2

Dimecres

Avui és Dimecres de Cendra i l’Ajuntament de Banyalbufar ha instal·lat
en la seva balconada la “jaia Corema” que es va pintar en el taller
organitzat per Sa Tomàtiga.
Segons informen els mitjans de comunicació, la cineasta amb arrels
banyalbufarines Carlota Bujosa està treballant en un curtmetratge sobre
el nostre municipi, que encara està en fase de muntatge i a l’espera
d’un títol definitiu.

5

Dissabte

Dins la campanya “Apadrina una teula” posada en marxa el passat mes
de desembre per part d’un grup de gent de Banyalbufar per tal de
recollir doblers per a la reparació de la teulada de l’església malmesa
pel cap de fibló del mes d’agost de 2020, avui s’ha fet públic que Sir
Richard Branson, propietari de la finca de Son Bunyola, la fet una
aportació de 10.000 euros. Recordau que podeu continuar fent les
aportacions cada diumenge a la sortida de l’església o fent un ingrés en
el compte corrent de la parròquia de Banyalbufar.

7

Dilluns

A les 09.00 h ha començat el ple de la Corporació Municipal en el qual
s’ha aprovat, per unanimitat, el projecte i l’expedient de contractació de
l’obra de reforma de la planta baixa de ses Escoles per destinar-la a
escoleta de 0 a 3 anys, amb un cost total de 170.566,03 €, dels quals
126.000 estan subvencionats pel Govern de les Illes Balears. També
s’han aprovat les tres noves fitxes dels camins públics que passen pes
Rafal i Planícia, una vegada adaptades a la sentència de l’any 2015, que
en va determinar la titularitat i usos permesos. El grup de l’oposició va
exposar el mal estat de les casetes de connexions telefòniques o
elèctriques que hi ha a la Vila, així com la mala situació del Camí de sa
Font de la Vila fins a Son Sanutges.

8

Dimarts

Avui ha mort, a l’edat de 92 anys, Carme Gil i Querol, esposa de Carles
Riera i Vinyes i visitant assídua de Banyalbufar durant els mesos d’estiu,
on residia a Sa Pera de s’Ase. El nostre condols als seus familiars, en
especial als seus tres fills, Elvira, Muntsa i Carles.
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Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, a les 17.00 h i a la plaça
de la Vila, s’ha programat un taller familiar i la lectura del Manifest una
hora més tard.
9

Dimecres

Organitzada per l’IMAS, avui s’ha dut a terme una xerrada sobre la
gestió emocional en situació de pandèmia per al col·lectiu de la gent
major. La conferència ha tengut lloc al local social de la Carretera Nova
a les 09.45 h.
També avui ha tengut lloc una concentració en suport al poble ucraïnès
i per la pau mundial, a les 12.00 h a la plaça de la Vila.

10

Dijous

En l’informe anual que la Sindicatura de Comptes presenta al Parlament
de les Illes Balears, es recull la recomanació de mantenir una
comptabilitat actualitzada, sense deixar saldos excessius en els comptes
de pagaments i cobraments, a diferents municipis, entre aquests
Banyalbufar.

15

Dimarts

Segons publica Última Hora, l’Ajuntament de Banyalbufar obtindria la
darrera nota (3.6) en la gestió de l’economia i les finances de totes les
Illes Balears, segons consta en l’informe anual de la Sindicatura de
Comptes i que es va presentar la setmana passada.

21

Dilluns

Des d’avui i fins al proper dia 4 d’abril, al local de sa Carretera Nova es
durà a terme un taller de manualitats amb aquarel·la per a majors de
60 anys.

23

Dimecres

Segons han publicat els mitjans de comunicació, el propietari d’una finca
de Banyalbufar, l’arquitecte i el constructor han estat absolts d’un
delicte contra l’ordenació del territori quan havien estat acusats per la
fiscalia de fer una piscina de nova planta en una zona protegida del
nostre municipi. L’obra havia estat denunciada davant el Seprona l’any
2019. Aquest organisme va constatar l’existència d’un buit de 16 m de
llarg però el tribunal ha conclòs que l’única diferència amb un safareig
seria la de l’ús, i això no es pot conèixer fins una vegada acbada l’obra.

26

Dissabte

Avui, organitzat per l’Associació Sa Tomàtiga, ha tengut lloc a ses
Escoles un taller de Batucada a càrrec de Toni Amengual de Factoria de
So.

29

Dimarts

El xef israelià Yotam Ottolenghi ha recorregut aquests dies Mallorca per
gravar programes de televisió amb les meravelles gastronòmiques de
l’illa. Ha passat per Banyalbufar on ha preparat una sopa d’estiu,
inspirada en el gaspatxo, amb tomàtigues de ramellet.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.9

22.0

13.9

Est. AEMET / Sa Coma

8 (07:10)

15 (15:00)

48.8 l
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