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Noticiari  Banyalbufarí (nº 221) 

ABRIL  2022 
 

1 Divendres L’Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut ha organitzat 
per a avui un taller adreçat a dones grans amb el títol “Envellir en 
femení”. El taller es realitzarà a partir de les 16.00 h al local social de la 
tercera edat. 

4 Dilluns L’Ajuntament ja ha difós el formulari d’inscripció al campus esportiu que 
es durà a terme a Banyalbufar els dies 19, 20 i 21 d’abril, amb motiu de 
les vacances escolars. Les inscripcions es poden realitzar fins al proper 
dia 11 d’abril. 

10 Diumenge Avui horabaixa un motorista d’uns 30 anys d’edat ha resultat ferit a la 
carretera entre Banyalbufar i Estellencs. Ha hagut de ser traslladat a 
l’Hospital de Son Espases amb politraumatismes, encara que sembla 
que el seu estat no és greu. 

11 Dilluns Dues educadores ambientals de l’Ajuntament de Banyalbufar han 
començat avui les visites a comerços per tal d’explicar el nou sistema 
de recollida selectiva de residus que es posarà en marxa a partir del 
proper dia 25 d’abril. En els propers dies, les mateixes educadores 
visitaran els domicilis habitats de Banyalbufar, per tal de donar les 
oportunes explicacions i fer entrega d’un petit poal per a recollir els 
residus orgànics i d’un calendari on s’explica els dies que es recolliran 
cada tipus de residus. 

12 Dimarts Només 12 dels 53 municipis de Mallorca ha complit l’obligació de 
presentar el pla de gestió sostenible de l’aigua exigit pel Pla Hidrològic 
de Balears. Entre aquests s’hi troba el nostre municipi. 

14 Dijous Avui és Dijous Sant i l’Associació Sa Tomàtiga ha organitzat un taller de 
crespells amb padrins i padrines a la plaça d ela Vila. 

16 Dissabte Joves de Banyalbufar ha organitzat per a avui vespre una sessió de 
“bingo” a sa plaça de la Vila. Hi haurà també sopar i bauxa per a tots 
aquells que hi vulgin assistir. 

19 Dimarts La Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears 
subvencionarà amb 300.000 € 25 municipis per tal que els seus infants 
puguin gaudir d’activitats d’oci durant les vacances escolars. A Mallorca 
se subvencionaran les activitats de 19 municipis, entre aquests 
Banyalbufar. 

20 Dimecres A partir d’avui i fins al proper divendres han començat les xerrades 
informatives per explicar a tots els veïns de Banyalbufar el nou sistema 
de recollida selectiva de residus que es posarà en marxa el proper 
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dilluns 25 d’abril. Les xerrades, que es duran a terme a ses escoles, 
s’han organitzat convocant els veïns de cada carrer en diferents dates i 
hores. 

21 Dijous Avui ha finalitzat el campus esportiu a Ses Escoles, organitzat per 
l’Ajuntament perquè els més petits puguin gaudir d’unes vacances de 
Pasqua per posar-se en forma. 

24 Diumenge Les associacions Bany-Al-Bahar, Sa Tomàtiga i Joves de Banyalbufar, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, han organitzat avui una paella 
solidària a la plaça de la Vila. Més de 200 persones han pogut gaudir 
d’aquesta activitat, l’objectiu de la qual era recaptar fons per a la 
reparació de la teulada de l’església, greument afectada pel cap de fibló 
del mes d’agost de 2020. Després de menjar, s’ha realitzat una rifa, 
gràcies a la col·laboració dels establiments comercials. L’horabaixa s’ha 
allargat amb el servei de beures organitzat pels joves. Amb tot, s’ha 
arribat a una recaptació d’uns 4.000 €, que seran entregats al rector 
per fer front a les despeses de la primera fase d’aquestes obres. 

25 Dilluns A les 9 del matí i a la Casa de la Vila, ha començat el tercer ple ordinari 
d’enguany, aquesta vegada amb cinc punts a l’ordre del dia a més dels 
apartats de control dels Decrets de Batlia i de precs i preguntes. En 
aquest darrer apartat l’oposició ha demanat, entre altres coses, per 
assumptes com: la memòria dels serveis socials de 2021, explicació de 
les subvencions concedides per l’Ajuntament per lloguer d’habitatge i 
ajuts a l’estudi i aplicació de mesures per a la regulació del trànsit i 
aparcaments de cara a l’estiu. 
Avui comença el nou sistema de recollida selectiva de residus. Això 
suposa que es retiraran els contenidors i es posaran en marxa les àrees 
d’aportació mòbils. En principi hi haurà tres àrees mòbils d’aportació: a 
s’Era des Fossar, al carrer Baronia i a la volta des Jornal den Nofre. 

30 Dissabte Amb motiu de la cursa esportiva “Mallorca 312”, al llarg del dia d’avui 
hi haurà talls a la carretera Valldemossa-Andratx entre les 08.45 i les 
12.30 h i a la carretera Andratx-Esporles entre les 09.45 i les 14.00 h. 
Teniu-ho en compte per als vostres desplaçaments. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 8.1 22.1 15.4  
Est. AEMET / Sa 

Coma 

Dia  (hora) 06  
(06:00) 

07  
(18:30) 

   24.0 l 

 


