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1 Diumenge Començam el mes amb una notícia que quedà pendent del mes passat. Sembla que la fiscalia 
reclama una pena de sis anys i mig de presó per a un home que va intentar matar un guàrdia 
civil el mes de maig de l’any passat, 2017, a la Torre des Verger, quan l’agent el va descobrir 
forçant el pany d’un cotxe de lloguer. L’agent es va haver d’aferrar a la cama del sospitós per 
evitar caure. El fiscal sol·licita també que es prohibeixi a l’agressor aproximar-se a una 
distància no inferior a 400 metres de diversos miradors, tals com el des Grau, sa Torre des 
Verger, Son Marroig, ses Barques, es Gorg Blau, Cúber, es Colomer i S’Atalaia. 

2 Dilluns Última Hora parla avui de l’impuls per a la restauració de patrimoni històric industrial de 
Mallorca i explica que, a més de les subvencions, el Consell de Mallorca du a terme tasques 
per a la restauració i manteniment del patrimoni històric industrial. Aquests dies s’ha aprovat 
el programa de restauració per al període 2017-2020 que preveu la rehabilitació de 12 
elements immobles i tres elements mobles. Entre els 12 elements immobles elegits per la 
comissió tècnica hi són els molins hidràulics de Banyalbufar. 

5 Dijous Si el passat diumenge parlàvem que el fiscal sol·licitava penes de presó per a l’agressor a un 
guàrdia civil a sa Torre des Verger el mes de maig de l’any passat, avui hem de dir que el 
judici per aquest fet, que s’havia de celebrar avui,  ha estat posposat fins a dia 10 de 
setembre ja que diversos testimonis no han comparegut. 

8 Diumenge Avui horabaixa els bombers de Mallorca han rescatat un motorista que ha resultat ferit 
després de caure per un desnivell de deu metres a la carretera d’Esporles a Banyalbufar. El 
ferit ha hagut de ser traslladat a un hospital. 

9 Dilluns A les 19:00 hores, a La Casa de la Vila, ha tengut lloc un ple ordinari. Tot i que a l’ordre del 
dia no hi havia punts d’especial rellevància, el ple ha acabat passades les 21:00 hores, atès 
que l’oposició ha aprofitat l’apartat de precs i preguntes per plantejar a l’equip de govern una 
llarga llista de coses que estan pendents de fer com, per exemple: la millora del servei de 
recollida de fems, la neteja i conservació dels aparcaments, la finalització de l’asfaltat del camí 
de sa Font de la Vila fins a Son Creus, la senyalització  del carrer Ramon Llull i la placeta de 
Sa Canal, etc. 

14 Dissabte Avui vespre, a Estellencs, s’ha inaugurat una exposició de l’obra de Mariano Navares, escultor 
resident, des de ja fa molts d’anys, a Banyalbufar, que treballa amb ferro reciclat, amb motiu 
del 20 aniversari del seu taller. 

16 Dilluns La Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca, formada per 15 municipis entre els que hi ha el de 
Banyalbufar, ha sol·licitat a les ministres de Transició Ecològica i de Sanitat i Consum que 
promoguin un nou etiquetat de les tovalloletes higièniques que indiqui que no es poden tirar 
al wàter ja que aquest fet causa greu perjudicis en la xarxa de clavegueram. 

19 Dijous Diario de Mallorca d’avui publica que l’Ajuntament de Banyalbufar intenta localitzar l’artista 
que ha instal·lat uns monòlits davant la Torre des Verger per tal que els retiri. Es tracta 
d’unes “columnes” pintades en colors molt vius que fa unes setmanes han aparegut a uns 
terrenys catalogats com a sòl rústic protegit. L’Ajuntament ha donat un termini màxim de 48 
hores per tal que els retiri, abans d’iniciar un expedient administratiu. 
Avui ha tengut lloc el primer dels concerts de Banyalbujazz 2018. El concerts, a càrrec de 
Marisa Blume Quartet, ha tengut lloc a Es Port des Canonge. 

23 Dilluns Aquest cap de setmana  s’han celebrat les festes de Sant Jaume, patró d’es Port des 
Canonge. El programa, molt reduït, ha consistit en: festa infantil, campionat de truc, sopar a 
la fresca i missa celebrada en el lloc habitual, és a dir, la petita esplanada (amb espectaculars 
vistes) que hi ha entre la tanca de Son Coll i la cala des Port. Per primera vegada, 
l’Ajuntament ha hagut de demanar permís a la propietat de Son Coll per poder utilitzar aquest 
espai, atès que aquesta propietat així ho va reclamar a l’Ajuntament.  
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25 Dimecres Última Hora publica avui que l’oposició denuncia l’estat d’abandonament del Port des Canonge 
i es queixa de la brutor en els carrers i que els contenidors estan plens de fems en plenes 
festes de Sant Jaume. L’oposició afirma que no es tracta d’un fems puntual o esporàdic. Per la 
seva banda, el batlle, Mateu Ferrà, ha afirmat que sí que es tracta de situacions puntuals 
originats per la massificació que es dona durant l’estiu. A més, afirma que s’està treballant en 
un nou sistema de recollida selectiva de residus amb el Consell de Mallorca i l’Ajuntament 
d’Estellencs, sistema que entraria en funcionament el proper mes de setembre. 

22 Diumenge Segons publiquen alguns mitjans de comunicació, la família de pilot de la Royal Air Force 
(RFA), Ian Adamson, ha deixat la finca “La paloma blanca” en herència al Consell de Mallorca 
per tal que la destini a ser centre d’acollida de joves encara que diversos problemes 
burocràtics han fet que això no s’hagi pogut materialitzar. Segons declara el president del 
Consell, els problemes de legalització de diverses construccions annexes es podran solucionar 
ben aviat, cosa per la qual, en un mes aproximadament, “La paloma blanca” passarà a ser 
propietat del Consell i serà destinada a ser centre de menors, com era voluntat d’Adamson. 

26 Dijous Avui segon concert de Banyalbujazz 2018, aquesta vegada a Banyalbufar. Actuen Jazz’n Time 
i es recupera el lloc de celebració d’anys anteriors després de la interrupció de l’any passat, 
quan els concerts es varen celebrar a “ses escoles”. 

28 Dissabte A partir de demà, Ports de es Illes Balears assumirà la titularitat de totes les instal·lacions en 
zona portuària de l’illa, en compliment de la Llei de Costes de 1988. Aquests canvis, que 
afectaran terrasses de bars i altres establiments, afectaran també instal·lacions portuàries i 
concessions menors, tal com la de Banyalbufar. 

29 Diumenge Avui ha nascut na Duna, segona filla de n’Abel Fernández i na Maria Magdalena Albertí Mas, i 
neta de la presidenta i del vicepresident de Bany-al-Bahar, Apol·lònia i Joan (de Can Masset). 
La nostra enhorabona als papàs, a la seva germana Nora i als padrins!!! 

31 Dimarts Amb motiu dels 125 anus d’Última Hora, aquest mitjà publica un suplement de les notícies de 
cada poble al llarg d’aquest anys. Avui ha tocat a Banyalbufar. Vos recomanam que cerqueu 
el suplement a l’espai web del mitjà si no l’heu vist encara ja que aquí és impossible reproduir 
totes les notícies a les que fa referència. Sí que destacarem que la primera notícia que es va 
publicar sobre Banyalbufar fa referència a un accident d’un carretó amb joves que tornaven 
de festa amb el resultat de mort d’un dels joves. La notícia és de 23 de maig de 1893. 
Acabam el mes i, pel que fa a la informació meteorològica, destacarem dos aspectes: tot i no 
ser un estiu especialment calorós, en tot el mes de juliol la temperatura mínima no ha baixat 
dels 21.3 graus (això és, quasi tres graus més que el juliol del 2017 o dos graus més que el 
mateix mes del 2016) i, per altra banda, que en tot el mes les pluges enregistrades han estat 
de 0 litres, és a dir, que no ha caigut ni una gota d’aigua. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 21.3 31.9 26.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 23  (06:20) 15  (19:20)   0 l. 

 
 


