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1

Dissabte

Avui vespre, a les 20.00 h, el Cor de la Universitat Oberta de Majors, en el qual
participen un bon grapat de banyalbufarins i banyalbufarines, ha ofert, sota la
direcció de Pilar Noguera, un concert, organitzat per l’Associació Cultural Bany-alBahar, a l’església. El concert, que ha estat seguit per un nombrós públic, ha inclòs
un variat repertori de peces.

7

Divendres

Diario de Mallorca d’avui publica que “Los no residentes deberán pagar un euro a la
hora por aparcar en el centro”. La notícia recull l’acord del ple de l’Ajuntament, al

qual ja vàrem fer referència en el noticiari del mes de maig, i que va ser publicat en
el BOIB d’ahir. Les tarifes, que afectaran els vehicles que no paguin l’impost de
circulació a Banyalbufar, seran d’un euro per cada hora d’estacionament i de cinc
euros per tot el dia. Aquesta normativa regirà en temporada alta, això és, entre el
dia 1 d’abril i el 30 d’octubre. La resta de l’any l’aparcament serà gratuït. Els
residents estaran exempts de pagar la tarifa encara que, per això, hauran de
sol·licitar una targeta, que tendrà una vigència de dos anys i un preu de 10 euros.
Més
informació
a
http://www.diariodemallorca.es/partforana/2017/07/07/residentes-deberan-pagar-euro-hora/1230450.html
Avui, a les 14.10 h, hem arribat als 38.9º, la temperatura més alta registrada per
l’AEMET, almenys, des de l’any 2012.
8

Dissabte

Al llarg d’avui i demà, tendrà lloc, al saló parroquial, la segona edició de “bÒns...
curs de còmic a Banyalbufar: ressorts de l’humor, guió i autoedició”, a càrrec de
Pere Joan i ATA, organitzat per l’Ajuntament de Banyalbufar i la Biblioteca Municipal,
amb la col·laboració del Clúster de Còmics i Nous Media Mallorca, Gotham Còmics i
Norma Còmics. S’oferten 20 places, a un preu de 40 € per persona, per a majors de
16 anys.

10

Dilluns

Avui hi ha hagut ple municipal. Com a qüestió prèvia i a petició de l’oposició, el
Batlle va explicar les darreres gestions de l’Ajuntament en relació a la instal·lació de
l’Estació Depuradora des Port des Canonge, una cosa que depèn de diverses
institucions i que sembla molt complicada. Pel que fa a l’ordre del dia s’aprovaren
tots els punts excepte dues mocions presentades pel Grup Municipal de l’Assemblea
relatives a una Ordenança i Reglament d’ús del Cementiri Municipal i a la millora de
la pavimentació dels carrers de la Vila. A l’apartat de precs i preguntes es tractaren
temes pendents com els expedients per aclarir la titularitat del camí de sa Calçada i
dels Molins de sa Cala i altres de nous com la senyalització horitzontal dels
aparcaments, neteja de carrers, reparació de fanals, etc.

11

Dimarts

Última Hora d’avui publica una notícia segons la qual l’Ajuntament demana ajuda

tècnica per a un edifici multiusos al Port des Canonge. L’immoble va ser comprat fa
ja tres anys, però no s’han realitzat les obres per al seu condicionament. Sembla que
les ajudes del Consell no s’inclouran dins l’exercici d’aquest any, però sí en la
convocatòria de l’any que ve. El que sí que s’ha inclòs en l’exercici actual es l’asfaltat
dels carrers.
20

Dijous

Avui comença el cicle de concerts Banyalbujazz 2017 que, com cada any, se celebra
al llarg de quatre setmanes, cada dijous a partir de les 20.30 h. Aquest primer
concert se celebrarà a Es Port des Canonge, amb l’actuació de Toni Miranda Quartet.

21

Divendres

Diario de Mallorca publica avui “Vivir como un Branson”, notícia que il·lustra amb
una fotografia de Sa Terra Rotja, un dels tres habitatges que Richard Branson lloga
a Son Bunyola. En l’article es fa un repàs als preus de lloguer per setmana, que
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oscil·len entre els 13.000 euros (la més petita de les cases, en temporada baixa) i
els 31.500 (la més gran de les cases i en temporada alta).
22

Dissabte

Es Port des Canonge es troba en festes i avui el programa contempla truc a les
17.00 h, tallada de trampó a les 19.00 i tramponada i música en directe a les 21.30.
Per demà està prevista la celebració de l’ofici i aperitiu. Sembla que han estat les
festes més curtes i més poc animades dels darrers anys. Es nota, i molt, la
desaparició de l’Associació de Veïns des Port des Canonge.

23

Diumenge

Avui horabaixa, cap a les 16.30 h, un petit cop entre dos vehicles a l’altura del camí
de Can Tit, ha provocat una retenció en ambdós sentits de la carretera que ha durat
fins quasi les set i quart. Més de 150 vehicles han quedat retinguts al llarg d’aquest
temps esperant l’arribada de les grues per retirar els vehicles, l’ambulància i la
guàrdia civil, que no ha arribat fins quasi les 19.00 h. Afortunadament, sembla que,
encara que els mals en els dos vehicles eren importants, només la conductora d’un
dels dos ha hagut de ser traslladada a l’hospital, sembla que amb un braç romput.

26

Dimecres

Avui, a l’edat de 88 anys, ha mort Pau Albertí Picornell, de Can Penga. El nostre
condol més sentit a la seva esposa Magdalena, i als seus fills Pau, Antònia, Toni,
Francisca, Magdalena i Cristina. La vetlla tendrà lloc demà al cementiri d’Esporles i el
funeral se celebrarà divendres, a l’església parroquial de Banyalbufar.

29

Dissabte

Avui Banyalbufar acull una nova edició del festival gastronòmic Eres negre. De 12 a
16 hores es poden assaborir les tapes que els restaurants de Banyalbufar han
preparat, acompanyades d’una copa de malvasia. A partir de les 16.30 h i fins a les
21.30, a les escoles Sunset Vinyl Session i a partir de les 22.30 h, festa musical a la
plaça de la Vila.

30

Diumenge

El festival Eres negre celebrat ahir va comptar amb una elevada afluència de
visitants, sobretot en les hores de l’horabaixa-vespre. D’entre les tapes, la
guanyadora va ser el cocarroi farcit amb tomàtigues de ramellet i mussola de l’Hotel
Mar i Vent.

31

Dilluns

L’Assemblea per Banyalbufar i es Port ha denunciat davant l’Ajuntament el
“sorpréssiu” tancament de la barrera des Rafal (la que fa partió en s’Arboçar), de la
qual cosa se’n donaren compte uns excursionistes el passat dimecres dia 26 i que
sembla que s’ha repetit en els darrers dies. Hem de recordar que, per sentència
judicial, aquestes barreres no es poden tancar ja que estan situades damunt un camí
de domini públic (propietat de l’Ajuntament) pel qual tots i totes hi hem de poder
passar.
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