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AGOST  2012 
 

1 Dimecres En el concert de Banyalbujazz de dijous passat ja va molestar el vent de 
xaloc que començava a bufar. Però quan de veritat va ser fort i calent va ser 
de nit. A les 3:20 l’estació de l’AEMET va enregistrat 33,7o de temperatura, la 
màxima de juliol. Una vegada més i enguany ja van unes quantes, es va 
tornar a produir el fenomen conegut com “efecte foehn” (*) 

2 Dijous Divendres passat, a Sa Clastra de Sa Baronia i sota l’organització de la 
Associació Cultural Zona Fóvea, es va poder veure l’audiovisual titulat 
“tràilers inèdits” que mostrava algunes obres, i la particular manera de fer-
les, del conegut dibuixant Pere Joan (Palma, 1956), vinculat a Banyalbufar 
des de molt jovenet. 

4 Dissabte Despús-ahir, a posta de sol i a la placeta de la Mar del Port des Canonge va 
tenir lloc el segon concert de Banyalbujazz (el primer dels dos que enguany 
es faran allà) amb l’actuació del grup Soul Café. Dijous que ve, a s’Era des 
Fossar, el concert serà a càrrec de Dunia’s Jazz. Cal destacar que, tant a un 
lloc com a l’altre, l’entorn afavoreix el bon ambient musical, com així ho 
demostra la nombrosa assistència de públic. 

7 Dimarts La setmana passada i com és habitual cada primer divendres d’agost, Bany-
Al-Bahar organitzà el Berenar a Sa Torreta i que, com també és habitual, 
comptà amb la participació de molta gent i de totes les edats, alguns/es dins 
el “cotxet” i altres en gaiato.  

9 Dijous Divendres passat i demà també, l’Associació Cultural Zona Fóvea i sota el 
nom de Llumetes organitzà unes projeccions multimèdia per tal de donar a 
conèixer els treballs o projectes presentats a la beca que, per a la creació 
artística, promou aquesta associació. Les projeccions, nocturnes i a l’aire 
lliure, tenen lloc a diferents indrets de la Vila. 

13 Dilluns El Diario de Mallorca de dissabte passat, en una de les moltes informacions a 
les quals es parla de la situació econòmica actual, feia referència i destacava 
el fet de que un municipi tan petit com el nostre tingues contractat un 
assessor de batlia, com així és: l’anterior regidor, Antoni Palerm Milla. 

14 Dimarts Altres vegades ja hem fet esment a la proliferació de cabres i del fet que a 
l’estiu es fan “ben avall”. Doncs com a curiositat deixarem escrit que el matí 
de diumenge passat n’hi havia quatre que “pasturaven” ben damunt el 
solarium de la platja (del port fins a la dutxa). Ja us podeu imaginar els 
comentaris i les mirades dels banyistes.  

17 Divendres Darrerament hem parlat d’actes organitzats per l’Associació Es Penyal i per 
l’Associació Cultural Zona Fóvea, ambdues foren creades l’any passat. La 
primera per defensar els valors mediambientals i les tradicions agro-
culturals, i la segona per promocionar la cultura i estimular la creació 
artística. Els seus caps més visibles són n’Alberto Fernández i en Dani 
Cardona, respectivament, que des de fa uns anys resideixen en es Penyal. 
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18 Dissabte Ahir es va inaugurar, a Sa Clastra de Sa Baronia, una exposició d’obres de 
l’escultor resident a Banyalbufar Mariano Navares, realitzades a partir de 
deixalles de ferralla. L’exposició es podrà visitar fins a dia 31. 

20 Dilluns Típic comentari d’estiu: enguany fa molta calor!! El cas és que, aquests dies, 
el comentari no té res de subjectiu, ans el contrari: en tot el que duem de 
mes i segons les dades de l’estació de l’AEMET, la temperatura mitjana no ha 
baixat, cap dia, dels 25o; dia 9 va arribar a ser de 28,8. 

21 Dimarts Un fet que podem relacionar amb la noticia anterior és la molta afluència de 
persones a la platja i, conseqüentment, molts de cotxes damunt Es Cós i 
més d’un “embull” per poder aparcar-hi. Però enguany, la principal notícia 
relacionada amb Es Cós és el “chiringuito” que s’hi ha instal�lat des de fa 
unes setmanes: una barraca de fusta a més d’unes tauletes, cadires i para-
sols de color blanc. El “conjunt” sembla un poc provisional, tal vegada es 
tracta d’una prova per a futurs estius. 

23 Dijous Ahir i com cada any per aquestes dates, va venir la unitat sanitària dels 
donants de sang per recollir la dels voluntaris banyalbufarins/es, que foren 
un total de 16. A partir d’ara, en Joan Peralta en serà el nou coordinador.  

24 Divendres Despús-ahir va neixer n’Àngela, segon infant de Catalina Font Payeras (filla 
d’en Joan Roquetes) i Antoni Pericàs Palou i que, amb l’altra filla Carme, 
resideixen a Bunyola . Enhorabona a tots ells. 

27 Dilluns Amb un concert a càrrec del quartet de Victor Uris, dijous passat va 
concloure el Banyalbujazz 2012. L’aparcament de s’Era des Fossar estava 
ben ple i la gent va gaudir de la música i dels “xupitos” de malvasia (a un 
euro) que oferien la Cooperativa i el Celler de Son Vives. Com va dir en Joan 
Peralta, en nom de l’organització: moltes gràcies a tots i fins l’any que ve !! 

29 Dimecres Devers les nou del matí, un vaixell del Servei Marítim de la Guàrdia Civil ja 
feia voltes per davant Can Pico, Es Molí i Sa Galera. El nostre informador no 
ha vist que aturés cap barca, com sembla que ha fet altres vegades aquest 
estiu. 

30 Dijous Ahir es començaren a posar els paperins de Ses Festes i a repartir el 
programa oficial d’actes. Un altre tòpic de l’estiu banyalbufarí: com què ja 
han posat els paperins, avui ja plou !!  

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 20,9 33,4 26,7  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 31  (07:50) 15  (19:50)   8,8 10,0 

 
(*) Què és l'efecte "foehn? Com es produeix? 

L'efecte "foehn" és un fenomen característic dels indrets on hi ha muntanyes. Es tracta d'un vent 
càlid i dessecant que bufa en sentit descendent pels vessants a sotavent de les muntanyes, de 
manera que guanya temperatura i evapora la humitat. Tot i que pot desencadenar-se també amb 
invasions d'aire fred, el foehn més característic requereix que les masses d'aire siguin, en el seu 
origen, càlides o relativament càlides.  


