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1 Dissabte El passat dilluns 27 de juliol, a les 7 de l’horabaixa i amb l’assistència 
de mitja dotzena de persones, hi va haver ple ordinari de la 
Corporació Municipal. Els punts més destacats varen ser els debats 
d’una moció que va presentar el PI i dues de l’Assemblea. La del PI 
per tal d’establir un calendari d’utilització compartida, per part d’una 
dotzena d’associacions, del local que actualment disposa Bany-Al-
Bahar a la plaça de la Vila. Les de l’Assemblea feien referència a la 
retirada de vehicles abandonats i al disseny d’un nou web municipal. 
Aquestes dues foren aprovades per unanimitat, i la del PI va tenir el 
vot en contra de l’Assemblea. 

2 Diumenge L’Última Hora d’avui informa que uns 150 convidats varen assistir a la 
copa de polo que, com cada any, organitza Engel & Wolkers. Cal 
destacar la lesió d’un dels participants que va obligar a tallar la 
carretera des Port des Canonge, lesió que, finalment, no ha tengut la 
gravetat que s’havia temut. 

4 Dimarts 
El Diario de Mallorca organitza el concurs La Playa Misteriosa. Cada 
setmana publica la fotografia d’una platja de Mallorca per tal que els 
lectors puguin concursar dient de quina platja es tracta. Durant la 
setmana passada la platja misteriosa era la des Port des Canonge. 

6 Dijous Ahir, a l’edat de 84 anys, va morir en Jaume Picornell Tomàs (de Ca 
S’Hereu) als 84 anys d’edat. El funeral tendrà lloc avui, a les 20.00 h, 
a l’església parroquial de Banyalbufar. El nostre condol als seus 
familiars. 

7 Divendres Última Hora d’avui recull la notícia de l’endeutament dels pobles de 
Mallorca i en el ranking, malauradament, Banyalbufar ocupa el cinquè 
lloc, després  d’Escorca, Montuïri, Llucmajor i Búger. 

8 Dissabte Per ahir, Bany-al-Bahar havia convocat la 21 edició del tradicional 
berenar a Sa Torreta. Quasi dues-centes persones, entre nins i més 
grans, es varen donar cita a la passejada –a peu o en bicicleta- que, 
com cada any, va estar amenitzada pels xeremiers. Cal destacar l’alta 
temperatura que varen patir els marxaires. No de bades, per segona 
vegada aquest estiu, Banyalbufar va ser, aquest dia, el poble de 
Mallorca amb la mínima més alta. 

10 Dilluns En el programa “Gent de la Mar” que es va emetre ahir vespre per IB3 
Televisió, es va poder veure un reportatge sobre Sa Pera de s’Ase.  

12 Dimarts Dissabte passat, a l’església parroquial, el grup Tàntal va oferir un 
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concert de fusió de música clàssica i popular amb tocs jazzístics. 

17 Dilluns La premsa d’avui informa d’un accident ocorregut en la matinada 
d’ahir davant Son Tomás. Sembla que un home d’una seixantena 
d’anys i estiuejant habitual de Banyalbufar, es va precipitar cap a les 
marjades de davant el restaurant. Tot i l’altària des de la que es va 
precipitar, sembla que l’incident es va solventar amb un bon grapat de 
punts al cap però sense més lesions. 

18 Dimarts Durant aquesta setmana passada, s’han duit a terme les obres de 
reparació de la voravia del c. Miramar. Ahir també varen començar les 
obres de millora a la carretera des Port des Canonge, de competència 
municipal, a les quals s’han destinat uns 200.000 €, subvencionats pel 
Consell de Mallorca. Per tal d’evitar molèsties als veïns, les obres es 
realitzen entre les 23 i les 07.00 h.  

21 Divendres Els regidors de l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port varen iniciar ahir 
una ronda de contactes amb els veïns d’Es Port des Canonge amb la 
instal·lació d’un punt d’informació i atenció al ciutadà a l’edifici que 
recentment va adquirir l’Ajuntament. 

26 Dimecres Per a avui horabaixa, l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port ha 
organitzat un “Tast de xocolata” a càrrec de Pep Tur a la plaça de 
S’Olivera des Port des Canonge. 

28 Divendres Ahir vespre, amb la participació d’un centenar de persones i sota 
l’organització de l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, la plaça de la Vila 
va acollir un tast d’oli a càrrec de Pep Tur, amb el qual es va donar a 
conèixer informació sobre les varietats d’olives, els diferents tipus 
d’oli, les seves bondats i els seus defectes. 

29 Dissabte Ahir, amb un mercat d’artesania de Tramuntana, varen començar els 
actes de les festes patronals de Banyalbufar 2015, que continuaran, 
avui, amb el campionat de siset i truc i, demà, amb una cantata per a 
solistes, cor i orquestra a càrrec de l’orfeó Castellitx i la coral de Sant 
Miquel de Campanet. 

31 Dilluns Final del torneig de futbet 5 “Es Tomatigó” que, ja fa una sèrie d’anys, 
organitzen els joves de Banyalbufar. Enguany, els campions han estat 
els integrants de l’equip dels Blaus i els subcampions els Grisos. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 19.5 32 25.9  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 16 (04.40) 13 (17.40)    8.8 l. 

 


