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1 Dissabte Com cada any, avui han començat les festes amb l’amollada de caramels des 
de l’Ajuntament. A les set i mitja de l’horabaixa, a l’església, tendrà lloc el 
pregó, a càrrec de Margalida Ferrer Picornell, des Torrent, i, a continuació, 
concert de “Guitarres i Pues”. 
“Bailarines, actores, artistes de circo, músicos y cantantes necesitan un 
fisioterapeuta especializado en su trabajo” és el titular de l’article que publica 
el Diario de Mallorca d’avui amb una entrevista a Maria del Mar Albertí, 
fisioterapeuta banyalbufarina especialitzada en arts escèniques. 

2 Diumenge Seguint el programa de festes, avui, a la plaça de la Vila, a les 22.00 h, 
microteatre a càrrec de la companyia “Ovnipresent” amb les obres “Fent 
amics” i “La fetiche”. 

3 Dilluns Avui matí, activitats aquàtiques per als més petits a la plaça i, a la tarda, 
revetlla, festa d’escuma i sopar per als més menuts.  
Encara que per a avui vespre s’havia previst una gimcana nocturna, s’ha 
hagut d’ajornar per causes meteorològiques. 

4 Dimarts Si ahir va ser el torn dels més petits, avui toca a la gent gran: a les 20.00 h 
missa  d’acció de gràcies en homenatge a la gent gran i, a continuació, sopar 
a la plaça de la Vila. 

5 Dimecres Avui matí ha tengut lloc el lliurament de premis del concurs de petits jardins 
convocat per l’Ajuntament i del qual ja vàrem parlar el mes passat. Un total 
de 7 participants han presentat projectes de gran originalitat. El primer 
premi ha estat per Aina i Irene Tomás, el segon per a Miquel Àngel Pascual i 
el tercer per a Joan Albertí. 

6 Dijous El BOIB d’avui publica la resolució de la Batlia de Banyalbufar relativa a 
oferta d’ocupació pública d’una plaça de funcionari de carrera, escala 
d’administració especial, del grup C/C1 per cobrir un lloc de treball de policia 
local. Aquesta plaça actualment està coberta per personal interí. 
Com cada any, el dijous abans de la festa, se celebra el tradicional sopar de 
carrers, que compta amb l’animació de la Batucada Samba d’Aki 

7 Divendres Enguany, per primera vegada, una edició de “Tu sí que vals Banyalbufar” ha 
substituït les varietés. Un jurat de gran rigor han valorat les diferents 
actuacions, totes molt ben preparades i ben originals. 

8 Dissabte Avui, dia de la Patrona, ha tengut lloc l’ofici solemne, presidit pel Bisbe de 
Mallorca, Sebastià Taltavull. L’ofici, com cada any, ha comptat amb els cants 
del Cor Parroquial i en el transcurs del mateix tres al·lotes de Banyalbufar 
(na Pilar Albertí, na Maria Darder i na Margalida Nadal) han rebut el 
sagrament de la Confimació. 

12 Dimecres Avui s’han reunit a l’Ajuntament de Sóller representants dels ajuntaments de 
Bunyola, Sóller, Valldemossa, Banyalbufar i Puigpunyent per posar en marxa 
la licitació de les obres de millora de camins de muntanya que seran 



2/2 

sufragades en la seva integritat amb els recursos de l’ecotaxa turística. 

13 Dijous Aquesta setmana l’Ajuntament ha presentat i demanat al Consell de Mallorca 
la subvenció del projecte d’obres de demolició i nova construcció d’un local 
social a l’edifici municipal del Port des Canonge, amb un pressupost total de 
246.761,99 euros. 

14 Divendres Aquests dies, la Comunitat de Regants de la Font de la Vila ha fet públic i 
posat en els taulells d’anuncis de la Vila, el padró provisional de les finques 
que tenen dret d’aigua de la font. En una nota informativa que l’acompanya, 
es diu que hi ha un mes de termini perquè es puguin presentar modificacions 
o ampliacions. Cal recordar que l’actualització del padró de regants de la 
Font de la Vila és un requisit que demana la Direcció General de Recursos 
Hídrics per poder registrar els nous estatuts de la Comunitat. 

16 Diumenge Avui l’Ofici de les 11 del matí s’ha ofert en record de Joan Font Barceló, en 
Joan Xiscotet. Per tal de retre homenatge al qui fou organista i director del 
Cor Parroquial de Banyalbufar, ha estat el Cor Parroquial i no el grup de 
Guiterres i Púes qui han participat en la celebració. 

17 Dilluns Avui hi ha hagut ple ordinari de la Corporació Municipal. S’ha aprovat un 
acord per posar en marxa l’expedient administratiu de recuperació de l’accés 
a la caseta de les antenes de televisió que hi ha devora el xalet de Sa 
Cabarola, atès que el nou propietari de la parcel·la ha posat una barrera 
amb pany i clau. 

18 Dimarts Un grup de l’Associació de la Tercera Edat de Banyalbufar ha visitat avui 
matí l’exposició “El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño o realidad”, a 
Caixaforum de Palma. La visita comentada ha acabat amb un berenar al 
mateix centre. 
Diario de Mallorca informa que més de 30 municipis mallorquins, entre els 
quals s’hi troba el de Banyalbufar, ja han nomenat un gestor energètic 
municipal amb la finalitat de gestionar els equipaments energètics dels 
ajuntaments per poder lluitar contra el canvi climàtic. 

21 Divendres El banyalbufarí i col·laborador de Bany-al-Bahar, Tomàs Vibot, presenta avui 
el llibre “Les possessions de Santa Marí del Camí”, que recull la història 
d’aquest patrimoni rural. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 17.3 30.5 24.4  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 28  (08:00) 03  (14:10)    35.6 l 

 


