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1 Dilluns La premsa d’avui es fa ressò de les altes temperatures que hem patit aquest cap de setmana, i destaca que a Banyalbufar, la nit de dissabte a diumenge, això és, del 30 al 31, els termòmetres varen pujar fins als 34 ºC a les 00.00 h. 
2 Dimarts El passat dissabte va tenir lloc una altra de les activitats que Bany-al-Bahar ha programat amb motiu del seu 25 aniversari: en aquest cas, es tracta de la col·laboració en l’organització de la presentació del projecte Koluté de Càritas. Un total de 18 nins i nines, joves i altres no tan joves, varen vestir i mostrar al nombrós públic assistent les prendes de la col·lecció Koluté, dissenyades per la banyalbufarina Ainoa de la Iglesia. En el transcurs de la desfilada, es va fer una rifa per col·laborar amb Càritas. 
3 Dimecres Aquest passat cap de setmana ha tengut lloc el partit de polo que, des de fa ja anys, s’organitza a Banyalbufar. Això ha permès veure per Banyalbufar personatges de la premsa rosa, tals com el comte Von Bismarck o Álvaro de Marichalar qui, per cert, no va es va voler perdre el evento de moda tal com ell va qualificar la presentació de la col·lecció Koluté. 
4 Dijous Última Hora del passat dia 27 de juliol informava que “Richard Branson abre los chalets de Son Bunyola al turismo vacacional”, amb un article de tota una pàgina en el qual s’assenyalava que Virgin oferta dues cases de luxe amb piscina climatitzada a son Bunyola. Branson utilitza com a reclam publicitari les següents paraules: “Bienvenido a Son Bunyola, el lugar de Mallorca que prefiero para retirarme”. En l’edició del dia següent es recollien les declaracions del batlle de Banyalbufar, segons les quals l’equip de govern no tendria cap inconvenient a l’apertura al turisme de Son Bunyola sempre que tot es faci dins la legalitat. 
5 Divendres Al llarg d’aquesta setmana hi ha hagut certa alarma relacionada amb la presència per Banyalbufar de tres dones que es passejaven pel poble i que, pel que sembla, haurien entrat en alguns domicilis particulars. Alguns els relacionen amb certs robatoris que hi ha hagut al poble. 
6 Dissabte Ahir, i amb l’assistència de quasi 200 persones, va tenir lloc, una vegada més, el tradicional berenar a Sa Torreta, un altre dels actes que s’emmarquen dins la celebració del vint-i-cinc aniversari de Bany-al-Bahar. 
7 Diumenge Avui matí l’ofici s’ha ofert en memòria de l’ànima de Miquel Mora, que va morir el passat dia 26 de juliol a Albacete. El nostre condol a la seva família, es especial als seus fills Antònia, Antoni i Joana Maria. 
8 Dilluns El passat dissabte l’Associació de Tercera Edat de la Vila de Banyalbufar va celebrar el trenta aniversari de la fundació de la mateixa, i ho va fer amb una missa en acció de gràcies per aquests trenta anys d’assistència i un posterior dinar al restaurant Binicomprat. 
9 Dimarts El passat diumenge es va celebrar un referèndum per decidir si les dues associacions de tercera edat de Banyalbufar s’unificaven en una sola. Dels 
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115 possibles votants, 97 varen votar que sí, 3 que no, i hi va haver 2 vots en blanc. 
12 Divendres Des del passat dia 21 de juliol i fins a ahir 11 d’agost, ha tengut lloc la VII edició de Banyalbujazz. Enguany hi ha hagut quatre concerts, dia 21 de juliol i dia 4 d’agost a es Port des Canonge, i dia 28 de juliol i dia 11 d’agost a Banyalbufar. Cal destacar el concert que tancà l’edició d’enguany, concert homenatge a Eric Clapton, amb una gran assistència de públic arribat de molts indrets de Mallorca. 
13 Dissabte Última Hora d’ahir publicava un escrit en el qual assenyalava que l’Assemblea per Banyalbufar i es Port acusa l’Ajuntament de Banyalbufar de manca de sensibilitat amb Bany-al-Bahar en no haver reconegut la trajectòria d’aquesta associació cultural, que enguany compleix el seu 25 aniversari i que ha rebut el reconeixement del Consell de Mallorca amb el premi Jaume II, premi que destaca la promoció dels símbols i referents de Mallorca. L’oposició lamenta que l’ajuntament no hagi fet cap reconeixement públic a la trajectòria de Bany-al-Bahar a través del reglament de distincions. 
18 Dijous “Sa Galera, una cala patrimonio de la humanidad” és el titular de la breu ressenya que Diario de Mallorca dedicava ahir a Sa Galera dins l’espai Calas Entrañables de Mallorca.  
24 Dimecres Ahir horabaixa,  l’Assemblea per Banyalbufar i es Port, va organitzar en el 

Port des Canonge un “punt d’atenció als ciutadans”, on els tres regidors informaren de les seves activitats a l’Ajuntament i repartiren un full explicatiu a la vintena de persones que hi assistiren. Per aquest divendres, a les 21:30 i a sa plaça de s’Olivera, l’Assemblea té previst projectar un video sobre la Serra de Tramuntana-Patrimoni de la Humanitat i una conferència a càrrec de Tomàs Vibot. 
25 Dijous El programa Postals que cada dimecres emet IB3 televisió va estar dedicat, ahir, als establiments turístics familiars, i va emetre un reportatge de l’hotel Sa Coma, amb una entrevista al seu propietari, Jaume Tomás, qui va recordar els inicis i algunes anècdotes de l’establiment hoteler de Banyalbufar. 
28 Diumenge Ahir va tenir lloc l’acte central dels que, al llarg de tot l’any, ha organitzat Bany-al-Bahar amb motiu del seu vint-i-cinc aniversari. A les 19.30 es va inaugurar, per part de la presidenta de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol, l’exposició commemorativa de l’esdeveniment i, una hora més tard, es va projectar el vídeo que ha preparat l’associació per commemorar aquest aniversari. En un acte entranyable, vint-i-dos nins i nines de Banyalbufar, a més de la presidenta de Bany-al-Bahar, el batlle de Banyalbufar i la presidenta de les Illes Balears, varen encendre 25 espelmes que commemoren els 25 anys de l’associació cultural Bany-al-Bahar. 
  Informació meteorològica del mes   

Estació AEMET Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 
Temperatura (ºC) 20.9 28.9 25.1  Est. AEMET / Sa Coma 
Dia  (hora) 24  (07:20) 4  (17:40)    0.0 l 
 


