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1

Dijous

Estiu de ple !! i no només per la data, mirau sinó les temperatures mitjanes
del cap de setmana passat: divendres 28,5o, dissabte, 28,1o i diumenge,
29,5o (aquest dia la mínima va ser de 26,7o). Si a això hi afegim que en els
darrers dos mesos tan sols han plogut uns 2,5 litres, ja us podeu imaginar
“lo torrat” que comença a estar tot.

2

Divendres

Per a avui vespre i a Sa Plaça de la Vila, està prevista l’actuació del manacorí
Toni Gomila amb el seu espectacle Acorar, un monòleg molt particular
entorn als costums, fets i situacions d’un dia de matances (12,00 euros
l’entrada). Demà, “a l’hora del palo amb sifó”, hi haurà un colloqui amb
l’intérpret a Cas Batle Negre.

5

Dilluns

Despús-ahir horabaixa l’autoritat competent va haver de tancar els accessos
a sa Platja, perquè el matí hi havia hagut, i s’havia denunciat a l’112, el
despreniment d’una pedra que va caure prop d’un banyista. Sembla que el
tancament durarà un parell de dies, perquè les autoritats han demanat uns
informes tècnics per tal de poder avaluar millor la seguretat de la platja.

7

Dimecres

Diumenge passat, una vintena de banyalbufarins i banyalbufarines es varen
desplaçar fins a Estellencs per participar a la caminada que s’havia
organitzat, des de Sa Plaça fins Es Grau, per tal de mostrar la preocupació i
les conseqüències del passat i ferest incendi que, com es va poder veure, va
arribar fins quasi les parets del restaurant i a Cala Pruaga.

8

Dijous

En el taulell d’anuncis que l’Ajuntament té installat a Sa Plaça hi ha un
edicte del Batlle, de data 30 de juliol, que diu: “Mitjançant el present es posa
a informació pública durant un termini de 15 dies la proposta de
nomenament de filla illustre de la Vila de Banyalbufar la Sra. Maria Albertí
Albertí per la seva encomiable aportació a l’alfabetització i educació dels
habitants de Banyalbufar. Durant aquest termini qualsevol interessat pot
aportar la informació que consideri convenient””.

9

Divendres

Ahir, a Sa Placeta des Port des Canonge i amb el “bon ambient” que ja és
habitual, va tenir lloc el quart concert del cicle Banyalbujaz 2013, amb
l’actuació del grup Chasko Jazz Project, procedent de Segovia. Dijous que ve
el concert tornarà a ser en aquest indret.

12

Dilluns

Divendres passat l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar va organitzar el IXX
Berenar a posta de sol a Sa Torreta. Enguany i per primera vegada, es va
demanar la collaboració d’un euro a tots els assistents. La novetat va ser
ben acollida i el resultat fou de 196,00 euros que serviran per ajudar a
sufragar les despeses de l’activitat.

13

Dimarts

En el poble hi ha fortes crítiques per la manera que s’ha produït el
tancament de Sa Platja; primer perquè el despreniment va ser molt petit i
localitzat (com les pedres que han caigut sempre, es diu) i segon perquè ni
els pescadors poden accedir al port.
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16

Divendres

Dilluns passat va néixer a Palma en Bruno, primer infant d’Alberto Cànaves
Sainz (de Can Pico) i Tati Rosselló Ribas (de Ca Mestre Vich). Enhorabona a
les dues famílies i de manera especial als nous papàs.

17

Dissabte

El Diario de Mallorca de dimecres passat i citant fonts de la Seguretat Social,
diu que en el passat mes de juliol a Banyalbufar hi havia 30 empreses d’alta
a la Seguretat Social, una més que fa dotze mesos.

20

Dimarts

A tothom ha sorprès que avui matí els operaris municipals ja posessin els
paperins de Sa Festa a la carretera nova. Però si avui només és Sant
Bernat!! deia més d’un. Sembla que per qüestions de disponibilitat d’un
camionet del Consell de Mallorca, s’ha hagut d’anticipar la feina.

21

Dimecres

A finals del mes passat, a la paret de l’esquerra entrant a l’aparcament
municipal de la carretera nova, l’Ajuntament va installar-hi un aparell que
conté dues fileres amb una dotzena de finestretes o petites tanques
publicitàries, cada una de les quals es pot llogar per posar-hi informació o
anuncis. Al damunt es pot llegir un lema que diu “Banyalbufar t’ofereix”

23

Divendres

Ahir, a l’aparcament de s’Era des Fossar, va tenir lloc el darrer dels sis
concerts de jazz d’enguany. El grup Jaime Marques Trio, va omplir totes les
cadires i l’espai disponible.

24

Dissabte

Aquesta setmana, l’Ajuntament començà a informar als propietaris de les
finques colindants amb el Camí Vell d’Estellencs (tram o variant d’abaix) que
properament rebran la visita dels tècnics del Departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca que estudien la reobertura d’aquest camí.

26

Dilluns

Despús-ahir, a les 20:00 hores i a l’església, Tomàs Vibot (de Can Solom) va
fer la presentació del llibre “100 anys. Parròquia de Banyalbufar. 19132013”, publicació coordinada per Jaume Albertí Albertí (de Cas Majoral) i
Aina Pilar Albertí Cabot (de Cal Tio). A més del Rector, el Batlle i regidors
municipals, també va assistir-hi la Presidenta del Parlament de les Illes
Balears, Margalida Durán i Cladera. L’acte acabà amb un concert del Grup de
Guitarres i Pues. El llibre es podrà adquirir per 10,00 euros, que aniran
destinats, a parts iguals, a Càritas i a la restauració o manteniment del
patrimoni històric parroquial. També es va inaugurar, al saló parroquial,
l’exposició d’art sacre i de fotografies parroquials, coordinada per Bany-AlBahar i que restarà oberta tota la setmana de Ses Festes.

28

Dimecres

A la fi ha plogut !! Entre ahir i despús-ahir 93,4 litres. Segons IB3 TV, dilluns
va ser el poble de Mallorca on hi va ploure més: 69,8 litres.
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Divendres

Ja s’ha publicat el programa de Ses Festes d’enguany. A la portada hi
destaca una fotografia de novembre de 1913 amb els impulsors i el primer
motor de la fàbrica d’electricitat amb motiu, és clar, del centenari d’aquest
esdeveniment

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

19,0

31,1

25,2

Est. AEMET / Sa Coma

26 (18:10)

5 (23:10)

97,0
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