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1

Diumenge

Dimarts passat va néixer a Palma en Gabriel, primer infant d’Ana Cànaves
Sainz (de Can Pico) i Nicolas Ripoll. Enhorabona a tota la família,
especialment als joves papàs.

2

Dilluns

Despús-ahir, a Sa Clastra de Sa Baronia, Bany-Al-Bahar organitzà la
presentació del volum número 6 de la seva col·lecció Conèixer Banyalbufar ,
llibre subvencionat pel Consell de Mallorca i que té per títol “Banyalbufar,
Geografia i Medi Ambient”. L’acte acabà amb l’actuació del cantautor algaidí
Biel Majoral que, amb l’estil que el caracteritza i sota el lema de “Cançons
Republicanes”, oferí un emotiu repertori de poesies i cançons recordant i
reivindicant fets i situacions de temps passats.

3

Dimarts

Ahir i a l’edat de 98 anys, va morir a casa seva na Catalina Albertí Salas (de
Can Tem). Fins el darrer moment na Catalina es va mantenir “ben viva” i
sempre disposta a fer una xerradeta amb tots els que anaven a visitar-la. El
funeral serà avui a la nostra església parroquial. Descansi en pau.

5

Dijous

Després del corresponent debat i aprovació, en el ple del Parlament de les
Illes Balears del passat 20 de juliol, el BOIB d’avui publica la Llei 10/2010 de

mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general, llei molt important per a Banyalbufar perquè en el seu
article 5è estableix i preveu el lliure accés a Planícia (la famosa esmena
d’UM). Una data i una passa més per a l’establiment de la normalitat quant a
l’ancestral utilització pública d’aquests camins, enfront de la “vergonyosa”
situació actual.
6

Divendres

Des de finals del mes passat s’estan realitzant obres per aturar els
esllavissaments que cada vegada que plou un poc es produeixen a dos
indrets de Sa Bastida. El més perillós és el de davall el camí de Ses Planes
(pujant a dalt de tot a l’esquerra) i l’altre devora el camp de futbol de Ses
Teules (també pujant a l’esquerra).

9

Dilluns

Divendres passat es va celebrar el XVI Berenar de Sa Torreta que cada any
organitza Bany-Al-Bahar i que cada vegada és més multitudinari, des
d’infants de pocs mesos, fins a padrins i padrines de més de 80 anys. Els
200 plats que hi havia preparats no bastaren.

10

Dimarts

El passat dissabte l’associació AMURES organitzà una neteja del port. La
mateixa associació també ha demanat a l’organisme competent la millora i
substitució d’alguns parats que estan fets malbé.

11

Dimecres

La setmana passada i per decisió personal, el Secretari Pep Ballester Guillem,
va deixar el seu càrrec. Tornam a tenir vacant aquesta plaça tan important
dins un Ajuntament.

12

Dijous

Avui hi haurà el quart i darrer concert de jazz d’aquest estiu, amb l’actuació
de Esther Bosch & Company. Dijous passat va fer-ho el Tia Cardell Grup.
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14

Dissabte

La revista Brisas de dissabte passat publicà una entrevista a Miquel Ambròs
Albertí (Banyalbufar, 1940), realitzada per Xisco Busquets. Entre altres coses
s’hi destaca, amb fotografia inclosa, la seva tasca com a capellà que cada
diumenge celebra missa per als ucrainians catòlics, amb el ritual bizantí, a
l’església de Santa Fe de Palma.

15

Diumenge

Estam en ple mes d’agost i això es nota en moltes coses. Una d’aquestes i
que fins ara mai havia succeït, és que ja fa un parell de diumenges que, cap
al migdia, la policia local ha de tancar els accessos a Sa Platja perquè
damunt Es Cós ja no hi caben més cotxes. Què n’opinau d’aquesta novetat?

17

Dimarts

Hiper activitat cultural. En aquests moments hi ha dues exposicions obertes,
una fotogràfica titulada Serra de Tramuntana Salvaje, de Carlos Pache, en el
Saló Parroquial, i la de na Mercè Blanquer García, que acaba d’inaugurar la
seva galeria-taller d’art al carrer Comte de Sallent, 28. Per a la setmana que
ve n’hi ha dues més anunciades: una d’olis de Carles Pons, a Sa Canal Nova,
i una altra de Miquel Amengual Garreta (de Cas Català) i els seus fills en el
Saló Parroquial. Per avui, a Sa Clastra, hi ha prevista la presentació d’una
novel·la d’Antoni Rodríguez Pujol. Na Mercè i n’Antoni són de famílies
catalanes que fa molts d’anys que estiuegen entre nosaltres.

18

Dimecres

Aquests dies el Sr. Batlle ha enviat una carta als responsables de les
associacions del poble demanant-los que s’adhereixin a la petició que farà
l’Ajuntament al Consell de Mallorca per tal que aquesta institució intervingui
de manera urgent en la problemàtica dels camins de Planícia.

20

Divendres

Aquest estiu, na Neus Canyelles (de Ca s’Estapé), ens ha oferit cada dia un
trosset de la seva “literatura” en el diari “Última Hora” on, els qui la
coneixem, hem vist reflectides moltes vegades fets i cosetes de Banyalbufar,
com la d’ahir, on esmenta l’habitual tertúlia que, contemplant la posta de sol,
fan cada dia els veïns d’Es Comellar a la volta de Sa Pedra Rodona.

24

Dimarts

Enguany s’hi han posat prest !! ens referim a l’organització de Ses Festes.
Per una banda ja s’han començat a distribuir els programes i per altra ja
estant posant els paperins a Sa Carretera Nova.

28

Dissabte

Ho diuen els diaris d’avui: ahir va ser el dia més calorós de l’any, i
especialment a la Serra de Tramuntana. A l’estació meteorològica de l’AEMET
de les Illes Balears, instal·lada a Sa Coma, el termòmetre s’enfilà fins els
36,0 oC. Avui ja és un poc més fresquet.

29

Diumenge

Ahir vespre, a Sa Plaça i dins el programa de Ses Festes, començaren les
eliminatòries del torneigs de truc i siset.
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom

Mínima

Màxima

Mitjana

Temperatura (ºC)

20,9

38,1

27,4

14

27

Dia

Pluviometria (l/m2)
Estació Sa Coma

Est. S’Arboçar

9,3

7,0
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