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1 Divendres El Bisbat de Mallorca, a través de l’Agència Balèria, ha fet públics una sèrie de nomenaments eclesiàstics, entre els quals hi figura el de Mn. Antoni Vera Díaz com a administrador parroquial d’Esporles, Estellencs, Banyalbufar i S’Esglaieta. 
6 Dimecres Els mitjans de comunicació d’avui es fan ressò de la notícia que Banyalbufar, Fornalutx i Montuïri són els únics municipis on ha augmentat el nombre d’aturats respecte de l’any 2015. En el cas de Banyalbufar, de 9 aturats l’any 2015, s’ha passat a 14 el mes de juny del 2016. 
10 Diumenge Ahir horabaixa, i continuant amb els actes que Bany-al-Bahar ha programat amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari, la Lira Esporlerense va oferir un concert a la Plaça de la Vila, al qual varen assistir un centenar de persones, que varen poder gaudir de les animades interpretacions de la banda que tanta relació ha guardat amb Banyalbufar al llarg dels anys. 
13 Dimecres Ahir va començar a tallar-se el subministrament d’aigua als veïns de la zona rústica sense previsió de restabliment del servei, segons s’indicava en l’escrit que es deixava en el moment en què es procedia al tall del subministrament. 
15 Divendres Ahir es va tornar a restablir el subministrament d’aigua als veïns de la zona rústica al temps que es difonia un decret del batlle sobre mesures per a l’estalvi d’aigua, en el que crida l’atenció la peculiar limitació que es fa: 300 litres/dia per habitatge; 65 m3/mes en cas d’oferta complementària i 4 m3/mes per plaça en el cas d’allotjaments turístics. Fent comptes, en el cas d’una família de 4 membres, la distribució és de 2.250 litres/mes, mentre que en el cas d’una plaça hotelera és de 4.000 litres/mes. 
16 Diumenge Continuant amb els actes del 25 aniversari de Bany-al-Bahar, ahir va tenir lloc a l’església parroquial el concert del Cor d’Esporles. Dirigit per Marià Portas. Unes 80 persones gaudiren d’un bon concert, després d’un minut de silenci contra tot tipus de violència i a favor de la música. 
19 Dimarts Bany-al-Bahar està d’enhorabona i és que, tal com ja havia anunciat Miquel Ensenyat, president del Consell de Mallorca, el passat dia 14 de maig, la institució que presideix ha decidit concedir el premi Jaume II a l’associació cultural. 
20 Dimecres Dilluns passat, a les 19 hores, hi va haver ple ordinari de la Corporació 
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Municipal, amb 13 punts a l’ordre del dia. Destacarem que l’equip de govern va perdre una votació per l’absència d’un dels seus membres i perquè un altre es va abstenir. El punt de precs i preguntes va resultar ser el més llarg i polèmic de tota la sessió. El Batle no va voler contestar personalment les preguntes formulades per l’oposició en el ple anterior i va delegar en la Secretària la lectura d’un escrit amb les respostes. L’oposició es va mostrar molt enfadada amb l’actitud del Batle i el ple va acabar en un ambient de nervis i tensió.  
21 Dijous Diario de Mallorca d’ahir es feia ressò de la greu situació provocada per la sequera que afecta especialment la Serra de Tramuntana, i recollia les declaracions del batlle de Banyalbufar en les quals afirmava que el municipi ha gastat el 10% del pressupost anual en camions de subministrament d’aigua. 
24 Diumenge Ahir es va celebrar, per cinquè any consecutiu, Eres Negre. Vuit establiments varen participar amb l’elaboració d’una tapa que tenia, com a ingredient imprescindible, la tomàtiga. La tapa guanyadora aquest any va ser la del Café Bellavista. A l’horabaixa, a ses escoles, va tenir lloc el Sunset i al vespre concert a sa plaça fins a altes hores de la matinada. 
25 Dilluns El Diario de Mallorca d’ahir informava que un veí de Manacor havia descobert en una tenda de llibres antics 16 pàgines manuscrites amb 1.200 noms de persones assassinades durant la guerra civil. Sembla que aquest llistat va estar en mans de Mn. Baltasar Morey Carbonell, que va ser rector de Banyalbufar, encara que no se sap si ell en va ser l’autor o si el llistat va ser obra d’una altra persona i va arribar a les seves mans. Tots els banyalbufarins i banyalbufarines coneixem l’interès que D. Baltasar va mostrar sempre per la història i la investigació, recopilant gran quantitat de dades en els seus escrits, part dels quals va llegar a Bany-al-Bahar a la seva mort. 
26 Dimarts Aquest cap de setmana passat han tengut lloc les festes de Sant Jaume en el Port des Canonge, amb menys actes o activitats que anys anteriors. Destacarem la davallada de carretons fins a sa platja i la tramponada del dissabte vespre a la plaça de s’Olivera. Finalment també hi va  haver la missa del diumenge a migdia, oficiada per Mossèn Antoni Vera. 
  

 Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 
Temperatura (ºC) 19.3 34.6 25.0  Est. AEMET / Sa Coma 
Dia  (hora) 16  (05:40) 30  (23:20)   0.00 l.  
 


