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1

Dilluns

Dilluns passat va haver-hi Ple ordinari de la Corporació Municipal, del qual
destacarem l’aprovació de la pròrroga dels pressupostos municipals del
2012; l’anterior ple havia estat el 29 d’abril. Una notícia relacionada amb la
Casa de la Vila que se’ns havia passat per alt: fa devers tres mesos que
n’Antoni Palerm va deixar de tenir tot tipus de relació amb l’Ajuntament
(assessor de Batlia) i també amb el partit de l’equip de govern (abans CxI,
ara P.I.).

3

Dimecres

Aquest dies, el Batlle ha dirigit una carta als empresaris informant i
demanant la seva collaboració: “...per a poder configurar i editar un llistat
de camins i rutes de senderisme, nordic walkig i MTB de Banyalbufar. La
finalitat és fer un producte proper i intensiu sobre la realitat humana, social i
econòmica del poble, dintre dels paràmetres que siguin possibles, i posar-ho
a disposició del sector turístic del poble ...”.

6

Dissabte

Ja s’ha fet públic el cartell del Banyalbujazz’2013, que enguany comptarà
amb sis actuacions, tres en el Port des Canonge i tres a la Vila, totes els
dijous a les 20:00 hores.

9

Dimarts

Aquest estiu ja són un parell els restaurants que, com des de fa uns anys
realitza el Pegason y el Pajarito Enmascarado, alguns dies ofereixen música
en directe als seus clients a l’hora de sopar.

11

Dijous

Crònica de successos: despús-ahir, robatori en un cotxe que estava aparcat
a s’Era des Fossar (d’un estranger allotjat a un establiment proper). Ahir, en
el jutjat Penal núm. 7 de Palma un parell de banyalbufarins/es varen
declarar com a testimonis per un cas de vandalisme (l’octubre del 2007) en
uns cotxes aparcats a la carretera nova. També passen “coses” per aquí!!

13

Dissabte

Enguany no hi ha escoleta d’estiu per als infants. Sembla que a finals del
mes passat va haver-hi algunes reunions entre l’Ajuntament i els papàs que,
pel que hem dit, no arribaren a bon port.

15

Dilluns

Despús-ahir, a l’església i com a segon acte del Centenari Parroquial, va tenir
lloc la conferència del Dr. Mn. Miquel Gual Tortella que, sota el títol Evolució
de l’Església al llarg d’aquest darrer segle, va fer una intervenció aclaridora i
molt entretinguda, amb explicacions que no estam acostumats a sentir a
persones que formen part del clero.

17

Dimecres

Dissabte passat, d’horabaixa i a la Rectoria, va haver-hi assemblea
extraordinària de la Comunitat de Regants, on per unanimitat dels presents
es va decidir que, si en un termini de tres mesos, l’Ajuntament no fa cap
manifestació de posar-se al dia amb les seves obligacions amb la Comunitat,
aquesta iniciarà les oportunes accions en defensa dels seus interessos.

19

Divendres

Per a demà està prevista la segona edició del festival o fira gastromusical
Eres Negre’2013, que tant d’èxit va tenir l’any passat. El format és el mateix,
concurs de tapes al migdia i actuacions musicals a la nit.
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19

Divendres

Ahir, a s’Era des Fossar, l’orquestra liderada pel polifacètic Jimmo Crocetti (el
nostre conegut Jaume Ferretjans junior) va ser l’encarregada de donar l’inici
al Banyalbujazz’2013. En Jimmo, que és un showman en tota regla, ens oferí
un bon i entretingut espectacle.
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Dilluns

L’Associació per a l’Estudi de la Natura (AEN), de la qual formen part alguns
banyalbufarins/es, continua amb l’estudi de recompte i control de papallones
que fa 5 anys va iniciar a Planícia i a altres indrets de la nostra illa. Durant
aquest temps s'ha observat que, per ara, Planícia és l'únic lloc de Mallorca en
el qual hi és present la Pandoriana pandora, una de les espècies més grans i
peculiars, tant pel seu color verd lluent, com pel seu vol ràpid i fort caràcter
territorial (fins i tot se l'ha vista traient un gorrió del “seu arbre”!).

25

Dijous

Avui és Sant Jaume, patró d’es Port des Canonge i, per això, festa local a
Banyalbufar. La novetat és que enguany, després de molts d’anys i molts
d’èxits, les festes d’es Port no estan organitzades per l’Associació de Veïnats i
Residents...??. El cartell diu que “organitza i collabora l’Ajuntament”. Els
actes comencen demà i acaben diumenge amb la Santa Missa.

27

Dissabte

L’Ajuntament i l’organització Mater, que l’any passat firmaren un conveni per
a embellir amb flors i plantes el poble, han posat en marxa el I Concurs de
decoració de façanes i portals de Banyalbufar. Per això, avui matí i
gratuïtament, s’han lliurat plantes i cossiols a tothom que vulgui participar-hi.
La convocatòria ha estat un èxit. S’han fet unes petites normes de
participació i, dia 6 de setembre, un jurat decidirà els guanyadors/es.

29

Dilluns

Ferest incendi que divendres passat començà devora el nucli urbà d’Andratx i
que ja ha arribat a es Grau d’Estellencs i als comellars des Galatzó, després
de passar per La Trapa i sa Mola de s’Esclop; impressionant!!. Les xifres que
avui publica la premsa són: unes 2.000 hectàrees de superfície cremada, 370
persones mobilitzades per fer-hi front, 28 aeronaus que aporten 100.000
litres d’aigua per viatge, 700 desallotjats a Estellencs (tota la població) i 100
des Galatzó. Dissabte matí, a Banyalbufar ja es podia ensumar l’olor de fum i
devers la una de la nit, de Sa Torreta és podia veure com, des de ran de
mar, cremava tota la serralada d’es Galatzó; posava els pels de punta!!. Sens
dubte i no són paraules nostres, una catàstrofe per a la Serra de

Tramuntana i el pitjor desastre ecològic de la història de les nostres illes.
31

Dimecres

Així com en aquests darrers anys destacàvem els nombrosos i participatius
actes de Ses Festes d’es Port des Canonge, enguany hem de dir que atesa
“la retirada” de l’Associació de Veïns i Residents, les festes han estat
“fluixetes”. Com exemple, no s’ha fet el famós i inigualable sopar popular de
sopes de peix, que ja tenia 30 anys de vida. L’any passat dèiem que en es

Port des Canonge no hi havia crisi, però enguany és evident que sí, que
alguna mena de crisi sí que hi ha.
Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

18,9

32,2

25,3

Est. AEMET / Sa Coma

2 (06:50)

28 (03:00)

1,8
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