
1/2 

 
 
 

banyalbahar@banyalbahar.com 
www.banyalbahar.com 

 
Noticiari  Banyalbufarí (nº 188) 

  JULIOL 2019 
 
 

1 Dilluns Els mitjans de comunicació d’avui es fan ressò de la concentració de 
motocicletes que ahir participaren al “Moto Rock FM Mallorca” i que van 
incloure Banyalbufar dins el recorregut que realitzaren per diferents punts de 
Mallorca, sobretot de la Serra. 

2 Dimarts Diario de Mallorca publica una entrevista amb Neus Canyelles Estapé en la 
qual parla sobre el seu darrer llibre, “Les millors vacances de la meva vida”. 

6 Dissabte Avui ha tengut lloc el “Maravilla Fest”, un festival gastronòmic-musical, 
festival que ha substituït el ja tradicional “Eres negre”. Encara que sembla 
que el migdia, quan els bars i restaurants, oferien tapes, l’afluència de públic 
ha estat menor, no així el vespre, quan Banyalbufar s’ha omplert de gent per 
assistir a la part musical del festival. 

11 Dijous Avui ha mort, a l’edat de 83 anys, Antònia Vich Picornell (n’Antònia de Can 
Gran). Les exèquies se celebraran avui, a les 17.30 h, al cementiri d’Esporles 
i el funeral demà, a les 19.00 h, a l’església de Banyalbufar. El nostre condol 
als seus familiars. 
L’Audiència de Palma ha condemnat a cinc anys de presó l’home que fa dos 
anys, el 2 de juliol de 2017, va intentar matar la seva al·lota  fent caure el 
vehicle en el que circulaven per un terraplè entre Banyalbufar i Esporles. 

13 Dissabte A les 20.00 h, i organitzat per Bany-al-Bahar, ha tengut lloc a l’església 
l’actuació de la Coral Esporlerina que ha interpretat un repertori de cançons 
tradicionals. El concert ha acabat amb la projecció d’un vídeo, gravat pels 
mateixos cantaires, en el que “escenifiquen” les cançons que van cantant. 

14 Diumenge Al llarg d’aquesta setmana, s’han fet proves en la instal·lació d’un aparell per 
a la detecció de velocitats excessives de vehicles comprat per la 
Mancomunitat de Tramuntana. Si fa alguns dies el “radar” estava instal·lat a 
Esporles, ahir es va instal·lar a la carretera nova, davant el Centre de Salut. 
Esperem que sigui una mesura efectiva per limitar la velocitat dins el casc 
urbà. 

18 Dijous Per Banyalbufar i es Port des Canonge ha difós un comunicat de premsa en 
el qual denuncia l’estat d’abandonament de la deixalleria municipal de Ses 
Teules i lamenta el poc interès de l’equip de govern en la gestió i el 
tractament dels residus del municipi. Segons s’informa en aquest comunicat, 
l’agrupació ha presentat una denúncia davant el Servei de Residus i Sòls 
Contaminants del Govern de les Illes Balears. 
Avui ha nascut n’Abril Mir Molina, filla de Joan Martí (de Can Ferrà) i d’Ana i 
germaneta den Noa. La nostra enhorabona a tota la família, papàs, 
germanet i padrins. 

21 Diumenge Un despreniment en un penyal en es Port des Canonge ha provocat avui 
migdia ferides a un home d’uns 30 anys. Per atendre el ferit, s’ha hagut de 
mobilitzar un helicòpter de la Guàrdia Civil, que ha traslladat el ferit a 
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l’hospital de Son Espases. 

23 Dimarts Els mitjans de comunicació anuncien que demà a les 11.00 h tendrà lloc una 
intervenció de l’artista Tamara K. Lloyd-Cox a la Cala en el transcurs de la 
qual desplegarà un mural artístic en defensa de la mar. L’objectiu d’aquesta 
acció és denunciar l’impacte mediambiental que sofreixen les illes per mor 
dels plàstics, residus i per un model de turisme poc sostenible. 
També en els mitjans de comunicació es recullen les conclusions d’un 
informe del Ministeri d’Hisenda que assenyala que, arran de l’aprovació de la 
coneguda com a “llei Montoro”, el deute dels ajuntaments de les Illes s’ha 
reduït a la meitat. En el cas de Banyalbufar ha passat de 545.000 € l’any 
2015 a 294.902 en el 2018, cosa que suposa una reducció del 46%. 
Avui matí, a les 10.00 h, i organitzat per l’Associació Joves de Banyalbufar, 
ha tengut lloc a les escoles un taller formatiu titulat “Prevenció d’agressions 
sexistes i sexuals: sexualitat sana i relacions sexuals igualitàries”, impartit 
per la gent de #NoiPunt. La participació en aquest taller, al qual han assistit 
una trentena de joves de Banyalbufar. La participació en aquesta activitat 
era imprescindible per tots aquells que vulguin gaudir del servei de “Bus 
revetler” que ofereix l’Associació Joves de Banyalbufar. 
El Temps IB3 ha destacat les nits tropicals a la majoria de municipis de 
Mallorca, per damunt dels 20º. En el cas de Banyalbufar, municipi amb la 
mínima més alta, s’ha arribat als 25º. 

25 Dijous Avui, amb el primer dels concerts de Banyalbujazz, han començat les festes 
des Port des Canonge, que acabaran el proper diumenge amb l’ofici de festa. 

30 Dimarts Segon dels tallers als quals han d’assistir els i les joves de Banyalbufar si 
volen pujar al “Bus revetler”. Organitzat per l’Associació Joves de 
Banyalbufar, en aquesta ocasió el taller ha versat sobre “Alcohol, tabai 
cànnabis”. Bona iniciativa dels organitzadors. 

31 Dimecres Avui ha nascut n’Olivia Albertí Sastre, primera filla de Denís (de Can Penga) i 
de Maria del Mar (des Torrent). La nostra enhorabona als papàs i als 
padrins. 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 20.1 37.5 26.7  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 29  (06:10) 07  (19:30)   4.8 l  

 


