banyalbahar@banyalbahar.com
www.banyalbahar.com

Noticiari Banyalbufarí (nº 190)
SETEMBRE 2019

1

Diumenge

Avui, amb la posada de bandera i l’amollada dels caramels i amb el
pregó, que enguany ha anat a càrrec de Catherine Mangalo (vídua
den Raimon), han començat les festes patronals del 2019.

2

Dilluns

Avui horabaixa, a les 20.00 h, ha tengut lloc a ses escoles la final del
torneig del Tomatigó, en el qual han participat 3 equips. El campió ha
estat l’equip dels blancs.

3

Dimarts

Amb una missa i un sopar s’ha retut homenatge, dins les festes
patronals, a la gent gran.

5

Dijous

Com cada any, el dijous abans de la festa ha tengut lloc el tradicional
sopar de carrers i la berbena, animada pels grups Miau-los i Val 9.

6

Divendres

Avui ha estat el torn de la II edició de “Tu sí que vals”, en el qual hi
ha participat un bon grup de banyalbufarins i banyalbufarines que, al
llarg de l’estiu, havien anat preparant les seves actuacions. El jurat ha
tengut molt complicat decidir a quin dels participants donava els
premis.

7

Dissabte

Avui, al llarg de l’horabaixa i el vespre, s’ha gravat a sa Torre de Sa
Baronia un anunci de la coneguda marca de regals originals Melicotó.
En la gravació hi ha participat com a “extres” alguns banyalbufarins i
banyalbufarines.

8

Diumenge

Amb la diana florejada i la missa de festa, hem arribat al dia de la
patrona. Enguany, per ser diumenge i per coincidir amb l’entrada del
nou prior a Lluc, no ha estat possible que cap capellà acompanyàs el
rector en l’ofici de festa que, tot i això, ha estat ben solemne. A les sis
de l’horabaixa, les tradicionals corregudes i, en acabar, la final del
torneig de Sa Tomàtiga, que s’ha recuperat després de molts d’anys i
que ha guanyat l’equip dels vermells.

11

Dimecres

La DANA que afecta Mallorca, especialment la Serra, ha deixat
precipitacions intenses que, en el cas de Banyalbufar, han arribat als
29.6 l per metre quadrat segons l’AEMET, que manté l’alerta taronja
per risc d’importants pluges i tempestes i l’alerta groga per mala mar.
Quant al vent, i segons l’AEMET, s’han constatat ratxes de fins a 59
km/h a Banyalbufar.

14

Dissabte

Enguany la cursa infantil Serra de Tramuntana s’ha celebrat a
Banyalbufar. La cursa, adreçada a infants entre 0 i 17 anys, ha partit
de la plaça de la Vila a les 10.30 h. Tot i que s’han habilitat autobusos
des de Palma fins a Banyalbufar, la participació no ha estat molt
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nombrosa.
16

Dilluns

A les nou del matí, a la Casa de la Vila, ha començat un ple
extraordinari al qual hi ha assistit, per primera vegada, la nova
secretària de la Corporació Municipal, Maria de las Mercedes Navarro
Roig, que es va incorporar a l’Ajuntament el passat dia 1 d’agost
En el plenari d’avui, s’ha aprovat una moció presentada per l’oposició
en la qual es demana la creació d’un Registre Municipal d’Associacions
i un tercer expedient de licitació de l’obra que s’ha de fer a l’edifici de
Can Pou des Port des Canonge (futur centre cívic), atès que a les dues
licitacions anteriors no s’hi va presentar ningú.
L’oposició ha demanat si es poden arreglar les goteres i la humitat que
hi ha a l’arxiu municipal situat en el porxo de l’edifici de la Casa
Consistorial.

19

Dijous

La delegada territorial de l’AEMET a les Illes Balears ha realitzat avui la
previsió del temps per a la propera tardor, al temps que ha fet balanç
de l’estiu que està a punt de finalitzar. Ha destacat que s’ha tractat
d’un estiu molt càlid, amb una onada de calor extraordinària el mes de
juny i un augment de les nits tropicals. La temperatura mímina més
alta de l’estiu a Mallorca es va donar dia 7 de juny a Banyalbufar, amb
25.9 graus.

26

Dijous

Una representació de l’Ajuntament de Banyalbufar ha participat avui
en les jornades de batles i batlesses i regidors i regidores que la
direcció insular d’Esports del Consell de Mallorca ha organitzat.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (
hores.l/m2)

14.7

31.3

23.5

Est. AEMET / Sa Coma

211 (04:30)

15 (15:40)

61.4 l
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