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Noticiari  Banyalbufarí (nº 165) 
  AGOST 2017 

 
 

1 Dimarts Ja hem perdut els comptes de les onades de calor que ens han afectat 
aquest estiu. Les notícies de la primera cadena, a nivell nacional, han 
destacat que a Banyalbufar s’ha arribat al 100% d’humitat.  

4 Divendres Primer divendres del mes d’agost i, com cada any, passejada fins a Sa 
Torreta i sopar de pa amb oli. Avui, sota unes altes temperatures, 
quasi 200 persones, acompanyades d’una colla de xeremiers, ens hem 
acostat al bell paratge banyalbufarí i allà hem compartit un pa amb oli 
i un gelat. 

11 Divendres Diario de Mallorca publica que l’ajuntament de Banyalbufar ha 
constatat que es pot accedir al camí públic de la finca des Rafal, 
després d’haver rebut diverses comunicacions en les quals s’informava 
de l’existència d’un pany en la barrera que impedia l’accés a la finca. 

14 Dilluns Sota el lema “La A, la B u O, todos somos importantes. Este verano 
luce tipazo”, Donants de Sang de Mallorca organitza una recollida de 
sang per avui horabaixa, entre les 18.00 i les 21.30 h al Centre 
Sanitari. 

16 Dimecres L’Assemblea per Banyalbufar i Es Port ha denunciat els problemes que 
per als veïns ha suposat que l’aparcament municipal des Camp den 
Toios hagi passat a ser de pagament. Segons denuncien, des de la 
implantació del sistema de pagament, la pressió per aparcar s’ha 
traslladat a altres zones del casc urbà. 

17 Dijous Avui ha nascut na Martina, primera filla de Mateu Tomás Palmer (de 
Sa Coma) i de Marina Villar Pulido. Des d’aquí la nostra enhorabona 
més sincera als seus pares i padrins. 

18 Divendres Avui vespre, a les 21.30 h, el col·laborador de l’Associació Cultural 
Bany-al-Bahar, Pep Tur, ha ofert una xerrada a sa plaça sota el tema 
“Per què menjam com menjam?”. L’acte ha començat amb un minut 
de silenci en record de les víctimes dels atemptats d’ahir a Barcelona i 
a Cambrils. 

19 Dissabte Avui ha nascut n’Eugenia, segona filla de Pedro  Albertí (de can 
Xiscotet) i Maria del Mar Bonet. Enhorabona als pares, al seu germà 
Pedro i als padrins. 

25 Divendres Avui matí han aparegut a la carretera nova dos cotxes colpejats. 
Sembla que, al llarg de la nit, un altre vehicle ha impactat contra 
aquests dos vehicles, que estaven estacionats. Quan els propietaris 
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han trobat els desperfectes en els seus vehicles, el cotxe que els havia 
causat, ja havia estat retirat per la grua, però han trobat una nota 
amb les dades del conductor. Bona manera de començar el dia!!! 

28 Dilluns Tercer naixement d’aquest mes d’agost: avui ha estat en Marcel, 
primer fill d’Eduardo Guadalajara Mondéjar i Mariló Orduño Plasencia. 
Enhorabona als seus pares, padrins i repadrins. 

29 Dimarts Avui ha arribat a Mallorca Michelle Obama, esposa de qui va ser 
president dels Estats Units fins a principis d’aquest any. S’allotja a sa 
finca Ses Planes, d’Esporles, i al llarg de l’horabaixa ha fet una 
passejada per Banyalbufar, encara que sembla que no s’ha deixat 
veure. El vehicle en el que ha arribat a Banyalbufar formava part 
d’una caravana amb fortes mesures de seguretat. 

 
 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 18.6 36.6 25.7  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 10  (09:00) 02  (03:50)    12.8 l 

 


