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1

Dissabte

L’associació Joves de Banyalbufar ha organitzat per a avui un acte de neteja
de la cala de Banyalbufar. L’objectiu era la retirada de plàstics que tant de
mal causen als animals marins. Han recollit més de 5 k de material, entre
rebuig i plàstics.

2

Diumenge

Avui, i organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, s’ha dut a terme
una pujada a Planícia. Els assistents han pogut visitar les cases de la
possessió després que els organitzadors sol·licitassin els pertinents permisos
a la conselleria. La visita ha finalitzat amb una boníssima paella preparada
per la presidenta de l’Associació, Apol·lònia, per a les 70 persones que han
participat en aquesta activitat.

4

Dimarts

Última Hora d’avui informa que, amb motiu del Dia Mundial del Medi

Ambient, Joan Lacomba exposarà una instal·lació a la plaça de la Vila de
Banyalbufar titulada “EnvaS.O.S”, amb la qual pretén denunciar el consum
indiscriminat d’envasos, sobretot dels no degradables.
8

Dissabte

Avui cap a les 20.15, una accident a la partió entre Esporles i Banyalbufar ha
provocat que un motorista de 45 anys, de nacionalitat francesa, hagi quedat
en estat crític després de sortir de la carretera i caure per uns 12 metres de
desnivell. Per al seu rescat ha estat necessària la intervenció dels bombers.

9

Diumenge

Avui horabaixa, els bombers han hagut de rescatar un excursionista de 55
anys a la zona del Rafal de Planícia. L’excursionista, amb una possible
fractura al braç, ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari.

12

Dimecres

Avui ha mort Francesc Artigues Rodríguez, espòs d’Antònia Albertí Picornell
(de Can Penga). El funeral se celebrarà divendres 14 de juny al Sagrat Cor.
El nostre condol més sentit a la seva esposa i resta de familiars.
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Dissabte

Avui matí, a les 10.30 h, ha tengut lloc la sessió constitutiva del nou
Ajuntament després de la celebració de les eleccions del passat dia 26 de
maig, amb quatre regidors d’El Pi i tres de Per Banyalbufar i Es Port. Mateu
Ferrà Bestard, per cinquena vegada consecutiva, torna a ser el Batlle de
Banyalbufar i es converteix en un dels batlles més longeus de la part forana.
Cal destacar que la regidora electe Margalida Seguí, de Per Banyalbufar i Es
Port no ha pres l’acte de regidora i ho ha fet María Albertí (de Can
Caderner), que ocupava el número 4 a la llista. Així ella, i Leonor Bosch
Pérez (de can Rua) són les dues cares noves del Consistori.
Organitzat pels Joves de Banyalbufar, avui ha tengut lloc a la Plaça de la Vila
el I Concurs de Paelles, en el qual han participat nou grups. Cada grup ha
cuinat la paella que ha considerat oportú i s’han lliurat els tres premis als
grups “Grumers”, “Paelles” i “Can Gran i adossada”. Enhorabona a tots ells!!!
Avui ha tengut lloc el primer dels actes del “Mes cultural de Banyalbufar”: la
conferència “Dona i cançoner: la dona a les gloses poulars”, a la sala de
plens de l’Ajuntament.

16

Diumenge

Segon acte del “Mes cultural de Banyalbufar”. Avui ha estat el torn de la
conferència titulada “Arquitectura popular a Mallorca. Banyalbufar”.
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També avui, a l’església, a les 19.00 h, ha tengut lloc el concert de la coral
esporlerina “Dones amb cor” que ha interpretat un repertori de cançons de
cinema.
19

Dimecres

Els mitjans de comunicació d’avui es fan ressò del fet que fins a 14 municipis
de Mallorca han detectat la presència d’exemplars d’ossos rentadors
(mapaches). Entre aquests Banyalbufar, on fa unes setmanes es varen
detectar tres cries en el camí de Sa Volta des General. De fet, la zona de
Puigpunyent, Esporles, Banyalbufar i Estellencs són un dels punts calents de
la presència d’aquesta espècie segons considera l’observatori de la UIB.

20

Dijous

A les 18.30 h ha tengut lloc el primer ple de la nova legislatura, el “ple
organitzatiu”. El nou equip de govern del PI, amb el vot en contra de
l’oposició, ha aprovat les retribucions anuals i les dedicacions parcials dels
seus membres: Mateu Ferrà 31.523,93 € amb un 75% de dedicació; Leonor
Bosch 13.000 € amb un 32,5% de dedicació i Aina Torres 10.000 € amb un
25% de dedicació. La resta de regidors cobraran dietes, de 60 € cada una,
per assistència a plens i a comissions.
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Divendres

Dins el cicle “Mes cultural a Banyalbufar”, avui ha tocat el torn a la
conferència “Història de la cuina mallorquina”, a la qual hi assistit un
nombrós públic.
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Dissabte

Avui l’activitat del mes cultural ha estat una obra de teatre, a la Plaça de la
Vila: “Quin desgavell de bon matí”.
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Diumenge

Avui a les 20.00 h, a la Plaça de la Vila i dins el “Mes cultural a Banyalbufar”,
teatre infantil amb la representació de l’obra “El llibre de la selva”.

24

Dilluns

La Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca ha rebutjat
per unanimitat el projecte hoteler de Richard Branson a Son Bunyola, a
Banyalbufar, atès l’elevat impacte sobre l’entorn. La comissió el considera
“massa agressiu” amb l’entorn de la possessió i ha instat la propietat a
presentar un altre projecte que s’ajusti més a les característiques de l’entorn
natural i etnològic.

26

Dimecres

Avui, primer dia de l’onada de calor que fa dies es ve anunciant a tota
Europa. Banyalbufar, a les set del matí, ha marcat una temperatura de 30.6º
i s’ha convertit així en la població amb la temperatura més elevada de tota
Espanya a aquesta hora.
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Divendres

Darrer dels actes del “Mes cultural a Banyalbufar”, amb la conferència

30

Diumenge

Tràgica notícia per acabar el mes amb la mort d’un jove de 26 anys en un
accident de moto a Banyalbufar, a l’altura del Port des Canonge. Sembla que
en l’accident no hi va haver més implicats.

“Coves subaquàtiques de Mallorca. Un patrimoni natural i cultural per
descobrir” a càrrec de Xisco Gràcia.

Informació meteorològica del mes
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