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Dimecres

Última Hora recull les reaccions dels banyalbufarins a la publicació de
l’especial dels 125 anys, que va sortir a l’edició d’ahir. La notícia, sota el
titular “De pueblo agrícola a municipio turístico”, recull les paraules del
batlle, Mateu Ferrà; i il·lustra la notícia amb una fotografia d’un grup de
banyalbufarins que habitualment fan tertúlia en una cafeteria.
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Dijous

Última Hora publica que el mes de juliol d’enguany va ser un més molt càlid
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Dijous

Avui, cap a les 19.30 h, els serveis d’emergències han rebut l’avís que un
home ha caigut des d’uns cinc metres a les roques de Sa Cova, en es Port
des Canonge. Malgrat els efectius que s’hi han desplaçat, ha estat necessària
la intervenció d’un helicòpter de la Guàrdia Civil, que ha evacuat el ferit a
l’hospital de Son Espases.
I amb el d’avui, es dona per finalitzada l’edició de Banyalbujazz 2018.
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Divendres

L’Ajuntament de Banyalbufar ha publicat al seu espai web les bases del
primer concurs de micro jardins i horts per tal de fomentar la participació
familiar en el reciclatge i de promoure el desenvolupament de micro jardins i
horts en espais petits. Els projectes es poden presentar fins al proper dia 5
de setembre.
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Dissabte

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha emès un comunicat que
insta els concessionaris de diferents ports, entre ells el de Banyalbufar, a
renovar la concessió de lloc d’atracament abans de finals d’any.

13

Dilluns

A l’edat de 60 anys, ha mort en Juan Francisco Tomàs Terrasa, de Sa Canal.
La vetlla tendrà lloc demà al cementiri de Son Valentí. El nostre condol més
sentit a tota la seva família, esposa i fills especialment.
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Divendres

Diario de Mallorca es fa ressò del projecte científic estatal que estudia les

segons l’AEMET i destaca, entre d’altres, que les temperatures mínimes més
altes de totes les Balears es varen donar a Banyalbufar, dia 16 de juliol, amb
25.3 graus.
Avui tercer concert de Banyalbujazz 2018, en aquesta ocasió a Es Port des
Canonge, i a càrrec de la formació Perikas Jazz Reunion.

amenaces que afecten les fonts naturals dels ecosistemes mediterranis i
destaca que, a la Serra de Tramuntana, s’estudia la Font de Sa Menta
(caudal, temperatura, pH, conductivitat i oxigen i sòlids dissolts).
Avui, al llarg de tot el matí, s’han pogut sentir trons que, finalment, han
descarregat una important tempesta d’aigua, trons i llamps, cap al migdia.
Encara que les pluges no han estat uniformes, s’han arribat a recollir una
trentena de litres.
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Dissabte

La revistra Brisas d’avui publica un reportatge sobre la fisioteràpia en la qual
es recull l’aportació de Maria del Mar Albertí Albertí, qui ha unit en el seu
treball les seves dues grans aficions: la música i la dansa. En l’entrevista,
Maria del Mar parla de la seva especialitat, molt poc coneguda: la prevenció i
el tractament de lesions d’instrumental·listes, cantants, ballarins i artistes de
circs, a més d’impartir classes sobre prevenció de lesions en músics.
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19

Diumenge

Encara que les previsions meteorològiques deien que la tempesta ja havia
passat, avui matí ha sorprès Banyalbufar una rèplica de la mateixa, que ha
tornat a deixar una trentena de litres. A més, la tempesta ha provocat el tall
en el subministrament elèctric per un temps d’unes dues hores.
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Dimecres

Al llarg d’aquests dies, l’Ajuntament de Banyalbufar ha repartit una carta a
tots els banyalbufarins en la qual explica la seva ferma voluntat d’aplicar
polítiques de desenvolupament sostenible i reduir el volum de residus
actuals, cosa per la qual s’aprovarà una ordenança reguladora de la recollida
de fems amb la instauració d’un sistema de recollida selectiu. Per aquest
motiu, en els propers dies, dos tècnics visitaran els diferents domicilis per
informar i resoldre els dubtes dels ciutadans.
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Dijous

Avui, per via telemàtica, han començat a aparèixer els primers programes de
les festes d’enguany. Sembla que aviat els tendrem amb paper. Cal destacar
que la portada, il·lustrada amb una fotografia de collidores, està dedicat a
les dones banyalbufarines.
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Divendres

Avui horabaixa, a les 19.00 h, unes 150 persones, encapçalades per una
colla de xeremiers, hem partit cap a Sa Torreta per celebrar-hi el tradicional
berenar/sopar de pa amb oli. Cal destacar el canvi de data, ja que enlloc de
celebrar aquest berenar el primer divendres d’agost, s’ha celebrat més a
finals de mes, per tal d’evitar les altes temperatures dels darrers anys.
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Dissabte

Com ja és tradicional en els darrers anys, a sa plaça de la Vila s’ha celebrat
un mercadet artesanal. Quatre paradetes oferien diversos productes tals com
confitures, brodats o confeccions en tela de llengües.
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Diumenge

Diario de Mallorca es fa ressò de l’informe de Terraferida que analitza el

lloguer turístic i destaca que -després de Búger i Pollença- Banyalbufar,
juntament amb altres municipis com Deià o Fornalutx, supera la mitja plaça
turística per habitant.
Encara no han començat les festes, però ja està oberta, al local parroquial,
l’exposició “ben davant”, de Marisa Casalduero i Nando Ros.
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Dimecres

La que fou primera dama dels Estats Units torna a ser de vacances a
Mallorca i ha dedicat el dia d’avui a fer una excursió pes Camí des Correu,
entre Esporles i Banyalbufar. A l’arribada a Banyalbufar, a sa plaça,
l’esperava el vehicle per tornar a la seva residència, a sa finca Ses Planes
d’Esporles.

31

Divendres

Avui, a l’edat de 94 anys, ha mort en Joan Font Barceló (en Joan Xiscotet),
qui va ser organista i director del Cor Parroquial de Banyalbufar durant molts
d’anys. El funeral se celebrarà el proper dimarts, 4 de setembre, a l’església
de la Mercè, de Palma. Volem fer arribar el nostre condol més sentit als seus
familiars, especialment a la seva esposa.

Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

19.1

32.5

26.1

Est. AEMET / Sa Coma

17 (15:40)

04 (11:20)

40 l.
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