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1 Dimecres La matinada del passat diumenge 28 va néixer n’Andreu, primer fill 
de’n Rodrigo Álvarez i de na Penny Ferrà (de Son Borguny). 
Enhorabona als pares i als padrins!!! 

3 Divendres Sembla que enguany l’estiu no ha esperat Santa Margalida perquè 
l’encengués i una forta onada de calor, que s’ha fet sentir a tota 
Europa, ha arribat també a Mallorca i Banyalbufar no n’ha estat una 
excepció. A això s’hi ha d’afegir la forta xalocada que va bufar ahir 
vespre, cosa que va fer pujar, encara més, les temperatures. 

6 Dilluns Avui ha nascut un altre banyalbufarí: en Joan Gabriel Oliver Tomás, 
primer fill de’n Toni Oliver Gornals i na Maria del Mar Tomás Frau (de 
Can Gaby). Enhorabona als pares i padrins!!! 

7 Dimarts L’informatiu d’IB3 ha destacat que Banyalbufar, durant la passada 
matinada, ha esta el poble més calorós de tota la costa de Mallorca, 
amb una temperatura mínima que ha fregat els 26º. 

9 Dijous El nou Govern que es va constituir el passat dia 3 de juliol ha 
començat el nomenament dels nous càrrecs. Els mitjans de 
comunicació d’avui es fan ressò del nomenament de Jordi Escudero 
Tomás (fill de n’Antònia des Culissar) com a cap del Servei de Centres 
de la Conselleria d’Educació i Universitats. 

12 Diumenge Aquest matí, a l’ofici de les 11.00 h, Mn. Miquel Ambrós ha 
commemorat el 50 aniversari de la seva ordenació sacerdotal, 
celebració que ha compartit amb bona part dels banyalbufarins i 
banyalbufarines que l’han volgut acompanyar. En una missa oficiada 
per ell mateix, ha realitzat, durant l’homilia, un breu i emotiu repàs als 
que han estat aquests 50 anys de vida sacerdotal, des que es va 
ordenar al Monestir de Monserrat. Acabat l’ofici, el poble de 
Banyalbufar li ha fet entrega d’un petit record d’aquesta efemèride: un 
quadre del també banyalbufarí Mateu Canyelles que recull diferents 
indrets del nostre poble: la imatge central de la Mare de Déu de la 
Rosa, rodejada per representacions de l’església, les marjades, la 
mar... Per acabar, els familiars de Mn. Miquel Ambrós han interpretat 
un petit concert. 

14 Dimarts El diari Última Hora de dissabte feia un repàs a tots els ajuntaments 
de Banyalbufar constituïts després de les eleccions municipals de dia 
24 de maig. Així, hi podíem trobar, devora una fotografia de cadascun 
dels regidors, un breu currículum dels mateixos. 
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16 Dijous Dilluns passat, l’Ajuntament va celebrar un ple extraordinari urgent 
amb dos punts relatius a l’aprovació d’unes ordenances fiscals 
encaminades a cobrar unes taxes per serveis especials de vigilància i 
competència municipal per una banda, i per una altra, taxa per a la 
tramitació de llicències d’activitats. Sembla que la urgència estava 
motivada  per la festa que, a finals de mes, organitzarà Christian 
Wolkers a Son Coll. Ambdues taxes es varen aprovar amb l’abstenció 
de l’oposició. 

18 Dissabte Ahir horabaixa un veler va embarrancar en aigües des Port des 
Canonge, a pocs metres de la costa. Sembla que els tripulants varen 
poder ser rescatats en bon estat de salut. 

21 Dimarts Comencen els preparatius per a la IV edició del festival “Eres Negre”. 
A partir de les 12.00 i fins a les 16.00, ruta de tapes, amb la tomàtiga 
de ramellet i el vi de malvasia com a protagonistes. A partir de les 
18.00 música a càrrec del DJ Carlito Groove i a partir de les 22.30 
actuacions d’Aurora & The Beatrayers, Anaut i el DJ Electroid. 

23 Dijous Comença avui la VI edició de Banyalbujazz amb l’actuació de Juan 
Carlos Mendoza al Port des Canonge, amb un concert que s’ha 
programat com un homenatge al recentment desaparegut B.B. King, 
en el transcurs del qual s’interpretaran peces que corresponen, en la 
seva totalitat, al repertori del conegut músic. 

25 Dissabte Avui es Festa local a Banyalbufar perquè Sant Jaume és el patró des 
Port des Canonge. Per això, el cap de setmana passat i aquest en el 
Port hi ha molta activitat: concurs de paelles, davallada de carretons, 
sopar de trampó, etc. La missa de demà tancarà el programa de 
festes. Cal destacar la bona feina de la nova organització, un grup de 
joves ha agafat el relleu i  ho ha fet molt bé. 

28 Dimarts Avui, en el transcurs de l’ofici del matí que ha celebrat Mn. Eugeni 
Rodríguez, ha anunciat que el Bisbe de Mallorca ha decidit que Mn. 
Antoni Mercant, fins ara Rector de Banyalbufar, sigui el responsable 
de les parròquies de Calvià, Es Capdellà i Galilea. No sabem encara 
quin nou Rector tendrem a Banyalbufar. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 22.3 33.5 27.3  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 10 (03.30) 24 (17.20)    0 

 


