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Dijous

Començam el noticiari amb una notícia que va quedar pendent el mes
passat. El passat dia 24 d’agost va morir, a Anglaterra, Wilton Monroe, a
l’edat de 86 anys. Wilton, encara que britànic de naixement, va començar a
passar llargues estades de la seva vida a Banyalbufar fa més de 48 anys i
els darrers anys ja va establir la seva residència habitual al nostre municipi.
El nostre condol als seus familiars, en especial a la seva vídua, la seva filla
Lluïsa i la seva neta Sara.
També ahir va morir, a Banyalbufar, Miguel Bujosa Cunill, a l’edat de 93
anys. El funeral per la seva ànima se celebrarà avui, a les 19.00 h, a
l’església parroquial de Banyalbufar.

2

Divendres

Com cada any, ahir varen començar els actes de les festes patronals amb
l’amollada de caramels des del balcó de l’Ajuntament. L’horabaixa, el pregó –
que enguany es va celebrar a l’església- va córrer a càrrec de Juan
Belmonte, president de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca. A
continuació, i com ja és tradicional, concert de Guitarres i Pues.

3

Dissabte

Ahir vespre es va celebrar el sopar de carrers que ja és habitual des de fa
anys. Després, berbena a la plaça que es va perllongar fins a altes hores de
la matinada.

5

Dilluns

El passat dia 1 de setembre acabava el termini per a la presentació de
sol·licituds per a qui vulgui participar en la convocatòria per cobrir, de forma
interina, una plaça de secretaria-intervenció en el nostre Ajuntament,
d’acord amb les bases publicades en el BOIB del passat 23 d’agost.

6

Dimarts

L’informatiu d’IB3 d’ahir es va fe ressò que la nit més calorosa de tota
Mallorca va ser a Banyalbufar, on s’arribà als 34 graus a les 04.00 h d’ahir.

7

Dimecres

Diario de Mallorca d’ahir recollia una notícia de fa 100 anys: “Los múltiples
esfuerzos y las gestiones llevades a cabo con todo ahínco por el jovent Juan
Vich, permitieron la confección de un programa de festejos no poco
atractivos en honor de la Natividad de Ntr. Sra.”

9

Divendres

Ahir matí, i després del passa carrers de la Lira Esporlerina va tenir lloc, a les
11.30 h, l’Ofici de la Festa, presidit enguany per Mn. Miquel Ambròs, natural
de Banyalbufar. Per la tarda, corregudes a la carretera nova i a la nit fi de
festa a la plaça.

11

Diumenge

Ahir vespre es va celebrar a l’església un concert coral en el qual hi
participaven cantaires dels coros parroquials de Banyalbufar, Esporles i
Estellencs, a més d’altres vinguts d’altres pobles. En el transcurs del concert
es va fer una col·lecta a benefici de Càritas, en la qual es varen recollir més
de 900 €.

13

Dimarts

En el transcurs de l’acte institucional que el Consell de Mallorca organitzà
amb motiu de la Diada de Mallorca, es va fer entrega del premi Jaume II a
l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, premi que va recollir la seva presidenta,
Apol·lònia Mas. A l’acte hi varen assistir un bon grapat de banyalbufarins i
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banyalbufarines, encapçalats pel batlle Mateu Ferrà i pel regidor Joan
Peralta.
16

Divendres

El passat dilluns 12 de setembre hi va haver, a les 9 del matí, ple ordinari a
l’Ajuntament del qual destacarem la ratificació, per unanimitat, del Decret de
Batlia aprovant el projecte de reforma i ampliació de la Casa de la Vila, amb
un cost de 220.000 euros, que seran subvencionats pel Consell de Mallorca.
L’oposició va demanar dur a terme una exposició pública del projecte,
segons el qual l’ajuntament passarà de 230 a 469 metres quadrats de
superfície. El Grup de l’Assemblea va presentar una moció demanant la
millora de les instal·lacions del parc infantil que va ser aprovada per
unanimitat.

18

Diumenge

En el marc dels actes que Bany-al-Bahar ha preparat amb motiu del seu 25
aniversari, ahir vespre va tenir lloc, a la plaça, un ballada popular, animada
pels sonadors de l’Estol Porrerenc.
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Dilluns

En el programa Gent de la mar que emet cada diumenge IB3, vàrem poder
gaudir d’una passejada en barca per la costa de Banyalbufar, des de Sa
Galera fins a Sa Pera de s’Ase. En el llaüt patronejat per Antoni Darder, en
Juan José Cunill i en Francesc Albertí, varen explicar la importància que,
temps enrere, va suposar la pesca per a Banyalbufar. La passejada va
acabar amb un sopar de llampuga preparat per Mateu Bestard.
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Dimecres

Ahir, després de molt de temps sense caure una gota, va ploure. Es varen
poder a comptabilitzar fins a 42 l. en alguns indrets de Banyalbufar. Esperem
que les pluges continuïn i així poder posa fi a l’extrema sequera que hem
patit al llarg de tot l’estiu.

27

Dimarts

El passat dissabte, dia 24, l’Associació Cultural Bany-al-Bahar va voler
compartir amb tots els banyalbufarins i banyalbufarines la concessió del
premi Jaume II per part del Consell de Mallorca, amb un acte en el transcurs
del qual es va agrair la col·laboració de determinades persones en
l’organització dels actes d’aquest 25 aniversari i, molt especialment, la feina
duta a terme, al llarg de 24 anys, pel qui fou president i fundador de Banyal-Bahar, Francesc Albertí, en Paco.

24

Dissabte

Última Hora d’ahir publicava una notícia titulada “Los recursos hídrics de los
municipios de la Serra de Tramuntana están bajo mínimos” en la qual es
recullen unes declaracions del batlle de Banyalbufar dient que s’ha hagut
d’optar per dur camions d’aigua des del passat mes de maig perquè el
cabdal de la Font de la Vila no era suficient i que la conselleria de Salut no
ha donat encara autorització per emprar l’aigua del pou de Ses Mosqueres.
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Dilluns

Última Hora del passat dissabte publicava una notícia referida a la

preocupació de l’Associació per al Manteniment i Ús del Refugi
d’Embarcacions en Sec (AMURES) pel mal estat de conservació del port de
Banyalbufar i els riscos d’esllavissades que presenta. Els membres d ela
junta directiva d’AMURES es varen reunir amb el director general de Ports
del Govern per transmetre-li aquesta preocupació

Informació meteorològica del mes
Per problemes tècnics de l’estació, no podem facilitar la informació meteorològica del mes.
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