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1

Divendres

Diario de Mallorca d’avui publica que el Consell de Mallorca restaura

quatre emblemàtiques torres de defensa, sota la supervisió del Grup
de Fortificacions: Sa Mola d’Andratx, Torre Major d’Alcúdia, Cala Pi i la
Torre des Verger de Banyalbufar. Després de fer un breu repàs a les
funcions que “sa torreta” ha exercit al llarg de la seva història, conclou
que la restauració la tornarà a l’estat en el qual es trobava quan era
utilitzada per vigilar eficaçment la costa de Tramuntana.
2

Dissabte

Com cada primer dissabte de juny, i organitzat per les brodadores de
Banyalbufar, a la plaça ha tengut lloc la Trobada de Randeres i
Brodadores, que ha concentrat 110 dones vingudes des de Palma,
Inca, Sóller, Campos, Esporles, Establiments i Estellencs.
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Dijous

L’AEMET ha activat per a avui alerta taronja per precipitacions. En el
cas de Banyalbufar, s’ha produït un important cap de fibló, que ha
estat enregistrats per gran quantitat de veïns i que s’ha difós
ràpidament a través de les xarxes socials i dels mitjans de
comunicació digitals.
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Dissabte

Aquests dies s’han complert els 25 anys de l’ordenació sacerdotal de
Mn. Antoni Canyelles, rector de la Unitat de Pastoral d’Esporles,
Banyalbufar i Estellencs, i ho ha commemorat amb una celebració
eucarística seguida d’una recepció que han tengut lloc a la Parròquia
d’Esporles i a la qual hi han assistit feligresos dels diversos pobles que
formen la Unitat de Pastoral.
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Diumenge

Com ja és habitual des de fa una sèrie d’anys, a la Parròquia
d’Esporles s’ha celebrat un concert benèfic a favor de Càritas que ha
comptat amb la participació del grup de Guiterres i Pues de
Banyalbufar.
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Dilluns

Aquests dies passats els excursionistes banyalbufarins s’han vist
sorpresos per una nova barrera que, amb pany i clau, ara impedeix
l’accés al camí des Carro o de Sa Mola, el que puja cap els Aljubets, es
Puntals, etc. La barrera es troba a uns dos-cents metres de les cases
de s’Arboçar cap a Es Rafal, és a dir, que pel fet de trobar-se dins la
possessió de s’Arboçar tot fa pensar que ha estat aquesta propietat
qui l’ha instal·lada. Cal recordar que la possessió de Planícia sempre
ha tengut dret de pas per aquest camí, per tant haurem d’esperar que
diu la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear (que gestiona la
finca pública de Planícia) i l’Ajuntament de Banyalbufar (que concedeix
les llicències d’obres).
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Dimecres

Última Hora d’avui publica la notícia de l’ampliació de la protecció i
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delimitació de la finca de Son Valentí. Segons informa el mitjà, la
Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca va donar
ahir el vist-i-plau a l’ampliació de Son Valentí i a la delimitació del seu
entorn. Els tècnics de la institució proposen la incoació d’un expedient
de Bé d’Interès Cultural i la delimitació de l’entorn natural, a petició de
l’empresa Arenal&Dunas. L’expedient del Consell destaca l’entorn com
un paisatge natural amb valors etnològics: marjades per a vinya, per a
hort de secà, aljub i camins de ferradura o de carro.
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Dissabte

Organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, a l’església de
Banyalbufar s’ha celebrat la primera convocatòria dels Talents
Banyalbufarins. Un total de 9 participants, alguns a nivell individual i
altres en grups, tots ells banyalbufarins i banyalbufarines de
naixement o d’adopció, han pogut demostrar les seves dots musicals,
en una vetllada ben entretinguda.
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Dissabte

Diario de Mallorca d’avui publica la notícia que el Consell de Mallorca
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Dimecres

Avui ha mort, a l’edat de 85 anys, na Prudència Albertí Picornell, de
Can Penga. El funeral se celebrarà demà, a les 21.00 h, a l’església de
Santa Pagesa de Palma. El nostre condol més sentit a tots els seus
familiars, en especial a la seva filla i als seus germans.
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Dijous

Durant aquests dies, aquells qui han pujat fins a Sa Mola, hi han
pogut veure un cérvol “infiltrat” dins una guarda de cabres. En
principi, sembla que aquest cérvol hauria escapat de Sa Granja o de
sa Reserva de Galatzó.

ha obert una convocatòria de subvencions per recuperar elements
etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, així com paisatges
agrícoles i el seu entorn a la Serra de Tramuntana. Il·lustra la notícia
amb una fotografia de la Torre des Verger.
Última Hora d’avui es fa ressò de la defensa de la tesi doctoral per
part de Joan Antoni Vives Vallés sobre la coexistència del cultiu del
blat de moro tradicional amb el modificat genèticament, i proposa
diverses recomanacions tècniques i legals adaptades a les condicions
agràries de Mallorca.
Avui, organitzat per l’Ajuntament de Banyalbufar i dins el programa
Rutes culturals per Mallorca, en Tomàs Vibot ha guiat una visita a les
cases i la finca de Raixa a la qual han assistit una quarantena de
banyalbufarins i banyalbufarines.
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