
1/2 

 
 
 

banyalbahar@banyalbahar.com 
www.banyalbahar.com 

 
Noticiari  Banyalbufarí (nº 189) 

  AGOST 2019 
 
 

1 Dijous Ahir a les 7 de l’horabaixa, a la Casa de la Vila va començar un ple ordinari, en el qual 
i entre altres coses s’aprovaren les festes locals del 2020 (que seran dia 24 de juliol i 
dia 8 de setembre), el projecte d’obra de soterrament de cablejat aeri en el Port des 
Canonge (que serà subvencionat pel Consell de Mallorca) i la creació d’un Facebook 
de l’Ajuntament. Per contra, no s’aprovaren les tres mocions que havia presentat el 
grup de l’oposició. A l’apartat de precs i preguntes que aquest grup formulà a l’equip 
de govern, aquest contestà que el deute de l’Ajuntament a finals del 2018 era de 
480.653,68 euros i que enguany s’han hagut de pagar 16.261,00 euros a la Seguretat 
Social per la denúncia que va fer el treballador social davant l’Inspecció de Treball. 

2 Divendres Avui, a la plaça de la Vila i organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, davant 
una seixantena de persones, ha tengut lloc una explicació del procediment 
d’elaboració de la mel, seguit d’un tast d’aquest dolç producte procedent de diferents 
finques públiques, entre les quals hi havia la elaborada, de manera ecològica, a partir 
de la recol·lecció realitzada a Planícia. La xerrada, a càrrec de Martí ......., ha estat 
ben interessant. 
Avui s’ha donat a conèixer l’estudi de l’AEMET sobre les temperatures del mes de juliol 
en el qual se constata que han estat superiors en 1.7º a la mitjana. Destaca aquest 
informe que la temperatura mínima més alta del mes de juliol de totes les Illes es va 
enregistrar a Banyalbufar, el passat dia 7, amb 27.8º. 

3 Dissabte Avui ha mort, a l’edat de 70 anys, en Jaume Albertí Rayó, de Can Xiscotet. El vetllatori 
tendrà lloc dilluns 5 d’agost, al cementiri de Son Valentí i el funeral dimarts 6, a 
l’església de Porto Pi. El nostre condol més sentit als seus familiars, en especial a la 
seva vídua, Manoli; al seu fill, Pedro i als seus néts, així com als germans Toni i Pedro. 

5 Dilluns A les escoles ha començat el torneig des Tomatigó, en el qual s’han inscrit tres equips. 
Molts sort a tots. 

6 Dimarts La secció “Lugares con encanto” de Última Hora d’avui dedica el seu article a 
Banyalbufar, del qual destaca les meravelloses postes que sol que permet gaudir a tot 
aquell que s’hi atraqui. 

9 Divendres La  Sindicatura de Comtpes ha presentat al Parlament l’informe sobre la situació 
econòmica dels ajuntaments de les Illes Balears relatiu a l’any 2017. En aquest 
informe, Banyalbufar destaca per ocupar el primer lloc quan a pitjors resultats 
econòmics. 

10 Dissabte Si el mes passat parlàvem de nits tropicals, avui ja ho hem de fer de nits equatorials, 
quan les mínimes superen els 25º (encara que no tots els meteoròlegs estan d’acord 
amb aquesta denominació). En tot cas, la mínima d’avui a Banyalbufar ha estat de 
27º. 

12 Dilluns Organitzat per l’associació Joves de Banyalbufar, s’ha contractat un bus berbener per 
tal que aquells joves que desitjaven anar a aquesta nova festa de Sineu, el Muc, ho 
poguessin fer sense haver d’agafar vehicles particulars. 

14 Dimecres Aprofitant la lluna plena d’aquest mes, Joves de Banyalbufar ha organitzat una pujada 
a Sa Mola. El grup que hi ha pujat, després de passar la nit allà dalt, ha esperat la 
sortida del sol per tornar a baixar. 
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17 Dissabte Avui, organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, ha tengut lloc un concert 
d’havaneres a càrrec del grup “Ron cremat” a sa Clastra de sa Baronia, al qual hi ha 
assistit nombrós públic. 

19 Dilluns Avui migdia un jove que ha botat des de la Punta Grossa, uns quinze metres, ha hagut 
de ser rescatat pels Bombers de Mallorca i per un helicòpter del servei d’emergències 
per ser traslladat a un centre hospitalari. Sembla que ha sofert lesions en una cuixa 
encara que el seu estat no és més greu. 
Ports de les Illes Balears, dins el projecte de reordenació de diferents ports, ha 
anunciat que en els propers mesos oferirà 18 amarraments al port de Banyalbufar per 
a les 44 persones que en aquests moments es troben en llista d’espera. 

22 Dijous Eric Schmidt, expresident executiu de Google i l’anterior ambaixador dels Estats Units 
a Espanya, James Costos, es troben a Mallorca per tancar els detalls d’un negoci 
d’intel·ligència artificial. No obstant el motiu del negoci, han aprofitat la seva estada 
per fer una mica de turisme, i ahir se’ls va poder veure a Banyalbufar, on varen dinar 
al restaurant Son Tomàs. 

23 Divendres Avui, entre les 17.30 i les 21.00 h, s’ha instal·lat al carrer Baronia el bus dels Donants 
de Sang per recollir les donacions altruistes de banyalbufarins i banyalbufarines. 

24 Dissabte A les 19.30 h, ha tengut lloc a la plaça de la Vila de Banyalbufar la presentació del 
llibre de Tomàs Vibot, col·laborador habitual de Bany-al-Bahar, “L’ensaïmada, l’espiral 
de plaer”. La presentació, en la qual han intervingut Benet Albertí, la regidora de 
Cultura Leonor Bosch i el mateix autor, ha acabat amb un tast d’ensaïmades des Forn 
des Casino. 

27 Dimarts Després de molts de mesos sense caure una gota d’aigua, avui ha plogut de manera 
molt intensa, encara que també molt irregular. Mentre que en alguns punts del 
municipi, especialment al casc urbà, s’han arribat a comptabilitzar fins a 55 litres per 
metre quadrat en només mitja hora, en altres, com a la Font de la Menta, no han 
caigut més que 10 litres per metre quadrat. 

28 Dimecres A Esporles s’ha detingut el piròman que, en els darrers dies havia causat diversos 
incendis forestals i havia cremat diversos vehicles. Una vegada coneguda la seva 
identitat, ha resultat ser l’alemany “okupa” que ja va cremar l’any passat un vehicle 
de la Guàrdia Civil a Can Nyoc. 

30 Divendres Al camp de Ses Escoles, després de molts d’anys de no realitzar-se, ha començat el 
torneig de Sa Tomàtiga, en el qual participen cinc equips.  

 
 

Informació meteorològica del mes  
 
 

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

Temperatura (ºC) 21.2 33.8 25.7  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 29  (01:00) 09  (09:40)   57.4 l  

 


