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5 Dilluns Diario de Mallorca d’avui publica una notícia referida al lloguer 
vacacional, en la qual destaca alguns dels municipis amb més densitat 
de places turístiques per habitant de Mallorca. Encapçala la llista 
Búger, amb una densitat de places turístiques d’un 75% per habitant. 
El segon lloc correspon a Banyalbufar, amb una densitat d’un 64% 
(522 habitants i 339 places de lloguer vocacional). 
També avui han estat notícia les intenses pluges caigudes al llarg de 
tota la nit i el matí, que han arribat a superar els 95 litres en alguns 
indrets del nostre poble. Precisament aquestes fortes pluges han 
provocat un gran esllavissament just damunt el port de sa Pera de 
s’Ase, esllavissament que ha afectat algunes de les casetes on els 
pescadors guarden els ormejos. 

8 Dijous “Cae uno de los pinos catalogados de la finca de Planícia” és el titular 
de la notícia de Diario de Mallorca d’avui. En el cos de la notícia, 
explica que un dels quatre pins catalogats com a arbres singulars de la 
finca de Planícia no va poder resistir el vent i les pluges del passat 
dilluns. Es tracta d’un pi que formava part d’un conjunt de quatre pins 
que formaven una única copa, amb altures entre els 10 i els 13 metres 
i amb un perímetre entre els 2.5 i els 3.6 metres. 
Per altra banda, el Consell ha aprovat avui el pla especial  per a 
ajudes a les corporacions locals de Mallorca per a la realització d’obres 
i serveis de competència municipal per a 2017-2018. Dels 10 milions 
d’euros d’aquest pla, 246.200 euros corresponen a Banyalbufar. 
Aquesta convocatòria permet als municipis l’adquisició de vehicles i 
béns immobles per poder prestar els serveis municipals. 

9 Divendres Avui, a l’edat de 84 anys, ha mort Gabriel Cabot Cabot, de Son Bauzà. 
La vetlla tendrà lloc demà al cementiri de Son Valentí i el funeral a 
l’església de Santa Catalina Thomàs el proper dilluns 12 de juny. El 
nostre condol més sentit a la seva esposa i a la seva filla. Descansi en 
pau. 

11 Diumenge Fa avui una setmana, dia 4 de juny, el Mallorca va descendir a Segona 
B. Al llarg de tota aquesta setmana han estat múltiples les reaccions a 
aquest fet, i la televisió autonòmica IB3 ha repetit unes imatges en les 
quals un aficionat banyalbufarí, fundador de la Penya Mallorquinista 
Universitària de Barcelona, Joan Nadal, recrimina als jugadors la seva 
actitud una vegada acabat el partit en el qual es va consumar el 
descens. Joan va ser entrevistat el dia següent al partit en el 
programa de la mateixa cadena Cinc Dies, entrevista en la qual es va 
reafirmar en la seva postura. 
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13 Dimarts L’Institut Balear de la Natura ha fet públic un comunicat segons el 
qual s’han acabat les obres de restauració de la casa de s’Obi a la 
finca pública de Planícia. 

14 Dimecres “Mallorca en una botella” és el títol de l’article que avui publica Última 
Hora en el qual fa referència al rodatge, a Mallorca, del documental I 
Love Wine, sobre vins mallorquins, paisatges i gastronomia per a la 
televisió dels Estats Units. L’article fa referència al rodatge, ahir 
horabaixa, a Banyalbufar, en concret a les vinyes de les bodegues Son 
Vives, i inclou il·lustracions del celler i de les marjades amb 
plantacions de vinya. 

17 Dissabte El suplement Brisas, que cada dissabte s’entrega amb Última Hora, 
publica un reportatge de Tomàs Vibot titulat “Por los viejos bancales 
de Es Verger. Port de sa Pera de s’Ase” en el qual el col·laborador de 
Bany-al-Bahar proposa fer aquesta curta però magnífica excursió que, 
partint de la Torre des Verger, arriba al Port de sa Pera de s’Ase. 

21 Dimecres “Más de quince años de vertidos de aguas residuales al mar en es Port 
des Canonge” és el titular de la notícia que avui publica Última Hora 
en la qual s’explica la indignació dels veïns perquè les normes de 
protecció ambiental prohibeixen la construcció d’una depuradora ja 
que la zona està inclosa en la Xarxa Natura 2000 com a lloc d’interès 
comunitari des de 2005. Per tal de solucionar aquesta problemàtica, 
ahir es va celebrar una reunió amb tècnics d’Abaqua i Medi Ambient 
del Consell. 

25 Diumenge Avui, a l’edat de 83 anys, ha mort Sebastià Ferriol Vallespir, de Can 
Font. La vetlla tendrà lloc demà, al cementiri de Son Valentí, de 16 a 
18 hores, i el funeral dimarts, dia 27, a les 19.30 h, a l’església de 
Sant Bartomeu, de Son Rapinya. El nostre condol més sentit a la seva 
vídua, Magdalena Font, als seus fills, Ana i Pep, i als seus néts, així 
com a la resta dels seus familiars. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 15.4 35.2 23.9  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 6  (02:30) 27  (17:30)    55.4 

 


