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 SETEMBRE 2017 
 

1 Divendres Com cada dia primer de setembre, comencen les festes patronals amb la 
posada de bandera i amollada de caramels, enguany des del passadís de 
davant l’Ajuntament per les obres que s’hi estan duent a terme. 
L’horabaixa, a l’església parroquial, magnífic pregó del catedràtic de la UIB 
Onofre Rul·lan, esporlerí afincat al Port des Canonge, que ha dissertat sobre 
el que ha suposat en la seva història l’orientació que té Banyalbufar sobre el 
mapa. 

5 Dimarts Avui, dins el programa de les festes, ha tengut lloc el tradicional homenatge 
a la gent gran. Després de la missa, i abans de sopar a la plaça, s’han 
pronunciat unes paraules en record de Jaume Albertí Ambrós, en Jaume 
Colom, que durant més de vint anys va ser l’obrer major de les festes. 

6 Dimecres Diario de Mallorca d’avui recull la denúncia que ha realitzat l’Assemblea per 
Banyalbufar i Es Port relativa a la greu situació d’acumulació de residus a 
diferents punts de recollida, sobretot en el Torrent den Roig, en el Torrent 
de Can Pelut i en es Camp den Toios. Els fems s’acumulen davall cartells de 
la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. Per la seva banda, 
Mateu Ferrà, batlle de Banyalbufar, ha declarat que es tracta d’una situació 
puntual i ha negat que la situació es pogués comparar amb la del Torrent de 
Pareis. 
Dins el programa de festes, és el torn del sopar de carrers. Els veïnats de 
cadascun dels carrers han sortit per compartir el sopar, que ha estat animat 
per la Batucada Samba d’Aki. A partir de les 00.00 h, berbena a sa plaça, 
amb els grups Los Pops, La Locamotora i Val 9. 

8 Divendres Dia de sa festa. Després de la Diana Florejada de la Lira Esporlerense, ofici 
solemne presidit per l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, 
anterior Arquebisbe de Barcelona i fill adoptiu de Banyalbufar. L’horabaixa, 
tradicionals corregudes a sa carretera nova i fi de festa amb la música celta i 
folk del grup Boc. 

11 Dilluns Atès que encara continuen les obres de la Casa de la Vila, el ple de la 
Corporació Municipal ha tengut lloc a Ses Escoles. Dels dotze punts de 
l’ordre del dia destacam la proposta de les festes locals del 2018, que seran 
dia 8 de setembre i 26 de desembre, i la dels pressuposts 2017, que l’equip 
de govern encara no havia presentat a aprovació i que ascendeixen a la 
quantitat de 1.532.742,24 euros, si bé una tercera part (uns 500.000 euros) 
corresponen a inversions per a la realització d’obres que estan 
subvencionades per altres institucions. L’oposició hi ha votat en contra. 

12 Dimarts El conseller del Consell de Mallorca, Joan Font, ha visitat els set projectes 
que la institució a la qual pertany finança a Banyalbufar i Estellencs a través 
del Pla Especial d’Inversions 2016-17 i del Pla Especial d’Inversions 
Financerament Sostenibles 2016-17 per tal de conèixer de primera mà el 
desenvolupament dels projectes que suposen una inversió de 561.589,72 
euros a Banyalbufar: reforma de la casa consistorial per tal d’unir-la amb 
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l’immoble adquirit l’any passat i adaptació de l’accessibilitat per a persones 
amb discapacitat amb la instal·lació d’un ascensor; reforma d’un tram de 
canonada d’aigua potable i projecte de millora de l’eficiència energètica de 
l’edifici de l’Ajuntament. A més, l’Ajuntament de Banyalbufar ha pogut 
adquirir un vehicle utilitari de manteniment totalment elèctric, valorat en 
30.000 euros, gràcies a una ajuda del Consell de Mallorca, que també ha fet 
front al pagament de factures de despesa corrent per valor de 52.000 euros i 
ha invertit 12.800 euros en la instal·lació de nous hidrants. 

15 Divendres Diario de Mallorca publica avui un reportatge dedicat a Son Tomás, en el que 
fa un repàs als més de 30 anys d’existència del restaurants. 
La tromba d’aigua que ha caigut cap a migdia ha deixat uns 40 litres en 
menys d’una hora. Afortunadament no s’han de lamentar danys personals ni 
greus danys materials. 

16 Dissabte Diario de Mallorca d’avui recull les declaracions dels representants de 
l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port segons les quals l’acumulació de fems 
als punts de recollida de Banyalbufar no és una situació puntual (tal com 
havia afirmat el batlle en les declaracions realitzades al mateix mitjà i 
publicades dia 6 d’aquest mes), sinó que és freqüent i que s’agreuja durant 
els mesos de l’estiu. L’Assemblea sol·licita l’elaboració d’un pla de residus 
que contempli la recollida selectiva a domicili.  

17 Diumenge Avui s’ha celebrat l’Assemblea General de la Comunitat de Regants de la 
Font de la Vila, en la qual, entre d’altres assumptes, s’han aprovat 
definitivament els nous estatuts. 

21 Dijous Avui ha nascut na Jana, segona filla de Joan Tomàs Palmer (de Sa Coma) i 
de Francisca Cifre Ruiz. La nostra enhorabona als papàs, als padrins i a la 
seva germaneta, Júlia. 

27 Dimecres Els mitjans de comunicació d’avui es fan ressò de la notícia que Banyalbufar 
ha estat elegit com a candidat a ser una de les set meravelles rurals 
d’Espanya pel portal Toprural, un cercador d’allotjaments rurals. L’objectiu 
del portal és oferir visibilitat als grans paratges i destinacions rurals d ela 
geografia estatal. Aquesta nominació permetrà als 20 municipis candidats 
tenir accés a tots els canals de promoció turística de la plataforma de forma 
gratuïta. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 14.7 29.7 22.3  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 10  (05:50) 13  (16:50)    57 l 

 


