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MAIG  2018 
 
 

1 Dimarts Començam el mes amb la tràgica notícia de la mort de Joan James, fill d’Isabel Sáez 
Font (de Can Fura). El jove, de 18 anys, ha estat atropellat a Chichester 
(Anglaterra). El funeral tendrà lloc el proper divendres 11 de maig, a l’església 
parroquial d’Esporles. El nostre condol més sentit als seus familiars, en especial als 
seus pares i a la seva germana, així com a la padrina Magdalena. 

5 Dissabte Avui, al local de l’Ajuntament de la plaça de la Vila, s’ha celebrat l’Assemblea General 
de l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, en el transcurs de la qual s’ha fet un repàs de 
les activitats dutes a terme l’any passat i s’ha aprovat l’estat de comptes i el 
pressupost per al 2018. 
Diario de Mallorca d’avui publica que el Govern destina 129 milions per a noves rutes 
de bus. Entre aquestes, està previst la creació d’una ruta que uneixi les zones més 
turístiques de Calvià (Santa Ponça i Peguera) amb la Serra de Tramuntana 
(Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa). 

6 Diumenge A la plaça de la Vila, i organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, s’ha fet al 
tradicional dinar de fava parada, al qual hi han assistit unes 80 persones. La fava 
parada, feta per n’Apol·lònia, presidenta de l’Associació, ha estat excel·lent, com 
cada any. 

7 Dilluns El grup de banyalbufarins i banyalbufarines que participen en el taller d’Habilitats 
Socials i Memòria han fet una visita a Búger, en la qual han estat rebuts pel grup 
que realitza aquesta mateixa activitat en aquell poble. Ara s’espera la visita del grup 
de Búger a Banyalbufar. 

8 Dimarts Les xarxes socials han publicat la convocatòria per a l’activitat “Coneixem Planícia”, 
que es durà a terme el proper dia 2 de juny, entre les 09.00 i les 14.00 h. L’acte, 
gratuït i amb inscripció prèvia, serà guiat per Joan Carles Palos Nadal, periodista i 
impulsor del projecte Fita a Fita. A les cases, la tècnica de l’Ibanat Neus Obrador 
explicarà les tasques que hi realitza l’administració i Joan Mayol, cap del servei de 
Protecció d’Espècies de la C. de Medi Ambient, explicarà la tasca del Centre de 
Seguretat i Cria del Ferreret. 

9 Dimecres Avui ha nascut na Lara, primera filla de Miquel Amorós Albertí (de Sa Baronia) i na 
Maria Antònia Socias. Enhorabona als papàs i als padrins i a tots els seus familiars!! 

10 Dijous La Biblioteca de Banyalbufar ha obert la matrícula per a la inscripció en el “Curs 
d’iniciació a la il·lustració. La imatge com a eina de comunicació” que es durà a 
termes els dies 23 i 24 de juny a càrrec de Margalida Vinyes i Pere Joan. 
La presidenta del Govern ha anunciat avui que l’Institut de Felanitx acollirà, a partir 
del 2018-19, el curs de formació professional en vitivinicultura. Entre les bodegues 
que han manifestat el seu compromís de col·laboració en aquest curs hi ha la 
bodega Son Vives de Banyalbufar. 

11 Divendres Ahir i avui ha tengut lloc a la planta baixa de l’edifici un cures sobre primers auxilis, 
reanimació cardiopulmonar i utilització del desfibril·lador semiautomàtic, petició que 
l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port va realitzar a través d’una moció l’any 2016. 
S’ha instal·lat un aparell DESA a l’entrada de l’aparcament de la carretera nova i està 
previst que, en els propers dies, se n’instal·li també un al Port des Canonge. 

13 Diumenge Avui horabaixa, a les 19.00 h, a l’església d’Esporles s’ha celebrat un concert benèfic 
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en el qual hi ha intervingut la Lira Esporlerense i els Cors de Valldemossa, Algaida, 
Llucmajor, Marratxí, Son Espases, Esporles i el Cor de Majors de la UIB, en el qual hi 
canten un bon grapat de banyalbufarins i banyalbufarines. El concert ha estat un 
gran èxit, tant pel seu nivell com per la gran quantitat de públic que ha reunit. 

14 Dilluns Avui matí ha tengut lloc a la Casa de la Vila el tercer ple ordinari d’enguany. Dels 
onze punts de l’ordre del dia, la majoria eren d’assumptes denominats “de tràmit”: 
adhesions, ratificacions de decrets de Batlia, etc. Tot i així destacarem l’aprovació de 
les festes locals 2019, que seran dia 25 de Juliol (Sant Jaume) i dia 6 de setembre 
(divendres anterior a la festivitat de la Patrona, que caurà en diumenge). Per altra 
banda, no ha estat aprovada una moció presentada per la oposició sobre reducció i 
reciclatge de residus municipals, atès que l’equip de govern considera que ja està 
fent feina en aquest assumpte. 

15 Dimarts Els mitjans de comunicació d’avui publiquen la notícia que, durant una excursió 
tutelada a Es Port des Canonge, un pres d’origen magrebí  va fugir i que la Guàrdia 
Civil va haver de muntar un operatiu que incloïa un helicòpter, per cercar-lo als 
voltants de la Volta des General. Finalment, el pres fugat va ser localitzat i detingut. 

16 Dimecres  Al llarg d’aquesta setmana s’estan duent a terme tasques d’asfalt a la carretera 
d’Esporles a Banyalbufar. En concret aquestes tasques comencen al Cap des 
Bosquet i acaben a l’entrada de Banyalbufar. 

21 Dilluns Si el passat dia 7 un grup de banyalbufarins i banyalbufarines va visitar Búger, 
convidats pel grup de Memòria i Habilitats Socials d’aquell poble, avui Banyalbufar 
ha acollit els alumnes de Búger, que han pogut visitar l’església, sa Clastra de Sa 
Baronia i sa Torre des Verger. La trobada ha acabat amb un berenar a la plaça de la 
Vila. 

26 Dissabte Els mitjans de comunicació es fan ressò de la denúncia de Terraferida en el sentit 
que hi ha 12 municipis de Mallorca que tenen més places turístiques que habitants. 
Entre aquests 12 municipis, hi figura Banyalbufar. 

 
 
 

Informació meteorològica del mes  
 
 

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

Temperatura (ºC) 11.0 27.5 17.5  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 01  (07:10) 25  (13:10)   42.8 l.  

 


