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1 Dilluns Amb el noticiari del mes de juliol arribam a l’edició 200. Mes a mes hem intentat 
recollir les notícies ocorregudes al nostre municipi o que l’afecten d’una manera 
més directa per deixar-ne constància per al futur. Esperam que trobeu aquesta 
iniciativa interessant i poder continuar duent-la a terme moltes edicions més. 
Avui Mallorca es troba en alerta groga per temperatures extremes i aquesta nit 
s’han registrat les mínimes més caloroses de l’any, que a Banyalbufar han estat 
de 23 graus. 
Avui ha començat l’escola d’estiu, que s’allargarà fins a dia 31 d’agost. Per 
motius de seguretat i higiene, l’Ajuntament ha decidit que no es podrà accedir a 
les instal·lacions de les escoles de dilluns a dijous, entre les 08.00 i les 14.00 h; 
entre les 15.00 i les 21.00 h és necessari demanar cita prèvia. Els divendres, 
dissabte i diumenge no es donaran cites prèvies i les instal·lacions romandran 
tancades. 

2 Dimarts Avui i demà la platja des Port des Canonge roman tancada a causa de la 
gravació de la segona temporada de la sèrie de televisió espanyola “La Caza”. Si 
la primera temporada era La Caza Monteperdido, en aquesta ocasió serà La 
Caza Tramuntana. La gravació va començar el passat mes de febrer a diferents 
indrets de la Serra de Tramuntana, però es va haver de suspendre a causa de la 
pandèmia. 

11 Dissabte Cap a les 21.30 h, un motorista ha sortit de la carretera a l’altura de Sa Font de 
Sa Menta. Al lloc de l’accident s’hi ha desplaçat una ambulància, la Guàrdia Civil, 
els Bombers i un equip de rescat de muntanya. Sembla que l’estat del motorista 
és greu. 

13 Dilluns A partir d’avui, i per tal d’evitar rebrots de la COVID-19, és obligatori utilitzar 
sempre la mascareta, encara que es mantengui la distància de seguretat d’1,5 
metres. 

14 Dimarts Avui un equip de cultura i patrimoni del Consell de Mallorca ha visitat la Torre 
des Verger per tal de posar en marxa -a la fi- les obres de rehabilitació. 

16 Dijous A partir d’avui, i només cada dijous, tornarà a funcionar la Unitat Bàsica de Salut 
de Banyalbufar. És imprescindible demanar cita prèvia. 
Per altra banda, avui s’ha desplaçat a Banyalbufar un tècnic del Consell de 
Mallorca per atendre el punt d’informació i suport al teixit empresarial. 

17 Divendres Avui l’Ajuntament ha signat un conveni amb la Comunitat Autònoma per tal de 
posar en comú recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat 
per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació dels autònoms afectats 
directament per la COVID-19. 
També ha fet públic l’Ajuntament que, davant la situació generada per la 
pandèmia, les festes de Sant Jaume al Port des Canonge es redueixen a la 
missa, que se celebrarà dissabte 25  les 19.30 h. 

18 Dissabte L’Ajuntament ha presentat avui a través de les xarxes el vídeo promocional que 
ha fet del municipi de Banyalbufar. 
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20 Dilluns L’Assemblea per Banyalbufar i es Port des Canonge ha posat en coneixement de 
l’Ajuntament quatre “punts negres” que, consideren, representen un greu perill 
per a les persones: un marge caigut a la Síquia de Baix, just damunt Son Vives; 
una barana al camí de Sa Galera amb el suport de ferro desclavat de la paret; 
una esllavissada i un forat davall el camí que duu a sa cala i les baranes 
rompudes just damunt el portal de sa Baronia. 

21 Dimarts A les 17.00 h hi ha hagut un plenari extraordinari amb un únic punt de l’ordre 
del dia: “expedient 209/2020. Interdicte per recuperar la possessió del carrer 
Jeroni Albertí”. Es tracta d’un tram d’escala que hi ha davant els números 4 a 10 
de l’esmentat carrer, que els veïns consideren privat i l’ajuntament considera 
públic. 
Ahir es varen fer canvis en els canals de la TDT, que afecten sobretot els canals 
de Televisió Espanyola. Per aquest motiu, és necessari tornar a sintonitzar la 
TDT per tal que arribi el senyal correctament. 

23 Dijous Diario de Mallorca d’avui publica que el Consell ha decidit modificar l’expedient 
de declaració BIC de la Torres des Verger amb categoria de monument, per tal 
d’ampliar la protecció del seu entorn. A més, i després de més d’un any de 
retard, aquesta setmana han començat les obres de recuperació de l’entorn, per 
tal de solucionar els greus perills que ara suposava. 

24 Divendres Tot i que avui és dia festiu a Banyalbufar, l’Assemblea per Banyalbufar i Es Port 
ha organitzat per a avui horabaixa una xerrada oberta per parlar de la 
problemàtica de les motos que afecta Banyalbufar i, en general, tota la Serra de 
Tramuntana, des de fa ja molts d’anys. 

25 Dissabte Avui és la festivitat de Sant Jaume, patró d’es Port des Canonge. Amb motiu de 
la pandèmia de la COVID-19 no s’han pogut organitzar els actes de les festes, 
excepte la missa que normalment se celebra el diumenge al matí i que enguany 
s’ha celebrat avui horabaixa, a posta de sol, cosa que ha agraït el rector, que ha 
pogut “concelebrar a l’ombra i a la fresca, i no davall el sol que cau a les 12 del 
matí”. 
Avui ha mort, a l’edat de 88 anys, na Margalida Bujosa Tomás, na Margalida de 
Can Prim. Les exèquies se celebraran dilluns 27, a les 12.00 h, al cementiri de 
Banyalbufar. Des d’aquí volem fer arribar el nostre més sentit condol als seus 
familiars, en especial al seu espòs Joan i als seus fills Magdalena i Juan Miguel. 

27 Dilluns Davant l’acumulació de residus que habitualment es troben al costat de les 
papereres instal·lades en el cas urbà, l’Ajuntament de Banyalbufar ha sol·licitat a 
través de les xarxes socials que no es deixin les escombraries en les papereres 
que hi ha dins el poble, sinó en els contenidors que es troben a les sortides del 
municipi. 

31 Divendres Avui acaba el mes i hem de destacar que cap dia hem baixat dels 20 graus. De 
fet, la mitjana supera els 25 i no ha caigut “ni una gota” en tot el mes. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 20.4 35.2 25.8  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 5  (06:10) 28  (10:00)   0 l  

 


