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1 Dimarts Amb la gestió de Cucovela, l’Ajuntament organitza l’escola d’estiu 2021, 
per a infants de 3 a 12 anys, durant els mesos de juliol i agost. Les 
inscripcions es poden realitzar entre els dies 7 i 15 de juny i dia 11 de 
juny se celebrarà una reunió informativa. 

7 Dilluns Amb només tres punts a l’ordre del dia, (aprovació de l’acta ple anterior, 
canvi de dates de propers plenaris i moció sobre sosteniment dels 
centres de primer cicle infantil), a les 9 del matí ha començat un ple 
ordinari a la Casa de la Vila. A l’apartat de precs i preguntes que formula 
l’oposició, s’ha informat que s’ha adjudicat l’obra de canvi de coberta o 
teulades de l’Ajuntament a l’empresa Construcciones la Trapa per un 
import de 41.207,20 euros (IVA exclòs). També s’ha dit que 
l’Ajuntament ha perdut uns 35.000 euros de subvencions que li havia 
concedit el Consorci de la Serra de Tramuntana per obres realitzades el 
2017-2018 i 2019 i per no justificar-les correctament. Finalment l’equip 
de govern ha informat que enguany es tornarà a obrir l’escoleta d’estiu, 
que ja hi ha uns 25 infants preinscrits, i que l’ajuntament hi destinarà 
uns 8.000 euros per minorar les quotes que han de pagar els pares. 

13 Diumenge Avui horabaixa, cap a les 18.00 h, ha tengut lloc un accident en la 
carretera entre Petra i Manacor, a conseqüència del qual ha mort Rafel, 
de 47 anys, fill de Rafel Ferrer i de Lluïsa Salleras. En el mateix vehicle 
hi viatjava la seva filla de 15 anys, que ha resultat ferida, encara que 
amb pronòstic greu. Les exèquies se celebraran el proper dimecres al 
cementiri de Manacor. Des d’aquí volem fer arribar el nostre més sentit 
condol a tots els seus familiars, esposa, filles i pares. Descansi en pau. 

14 Dilluns L’Ajuntament de Banyalbufar ha posat en marxa el procediment 
d’elaboració del Reglament de suport a l’estudi per al municipi de 
Banyalbufar i sol·licita a les persones i a les organitzacions més 
representatives afectades per aquesta norma que realitzin les 
aportacions que considerin adients sobre els problemes que aquest 
reglament pretén solucionar, així com la necessitat i oportunitat d ela 
seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions 
alternatives. Les aportacions es poden fer a través del portal de 
participació ciutadana de l’Ajuntament 

17 Dijous El  Diari Ara Balears ha entrevistat el batlle de Banyalbufar, qui ha insistit 
en reclamar que el Govern de l’Estat declari zona catastròfica l’àrea de 
la Serra afectada pel cap de fibló del passat mes d’agost. 

20 Diumenge Avui ha nascut en Jaume Mir Yglesias, fill de’n Joan i de n’Arantxa. 
Enhorabona als papàs, i als padrins, especialment a en Bernadí (des 
Penyal) i na Joana (de can Morera). 
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Segons dades de l’AEMET, aquesta matinada ha estat la més càlida de 
tot l’any i, una vegada més, Banyalbufar ha registrat la temperatura 
mínima més elevada, amb 25º. 

21 Dilluns L’Ajuntament ha comunicat que, a través del programa SOIB REACTIVA 
2020, i dins el projecte “Reforç de les tasques de manteniment, residus 
i de l’àmbit cultural esportiu a Banyalbufar”, ha començat a fer feina a 
l’Ajuntament, per quatre mesos, una dinamitzadora cultural i esportiva. 
Així, cada dimarts i dijous del mes de juliol, es realitzaran tallers de 
manualitats per a gent gran. 

23 Dimecres Avui, nit de Sant Joan, i atesa la situació sanitària derivada de la 
pandèmia de la COVID-19, per segon any consecutiu les platges de 
Banyalbufar romandran tancades des de les 19.30 h de dia 23 fins a les 
06.00 h de dia 24. 

27 Diumenge Avui la carretera de Banyalbufar ha tornat a patir les molèsties 
derivades de la 44 Volta a Mallorca en Moto 2021 Copa Espanya. Més 
de 6.000 motos han estat inscrites en aquesta volta, cosa que ha fet 
que el renou de les motos i el poc respecte d’alguns dels participants 
en la volta hagin dificultat el trànsit de vianants i de vehicles per la 
carretera. Tot i que la volta estava formalment convocada, s’haurien de 
respectar les limitacions, tant de velocitat com de renous, i els senyals 
de trànsit, especialment els passos de vianants, ja que nombroses 
persones, sobretot d’edat avançada o amb necessitats especials, han 
tengut seriosos problemes per arribar a casa seva. 

29 Dimarts Finalment l’Ajuntament de Banyalbufar, després de la reunió 
mantinguda amb el Govern de les Illes Balears, la delegació del Govern 
i el Consell de Mallorca,  ha decidit participar en els actes del X aniversari 
de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de 
la Humanitat per la UNESCO i el batlle ha estat present a l’acte central 
que s’ha celebrat avui horabaixa a Valldemossa. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 16.9 31.4 23.3  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 07  (05:10) 15  (11:50)    29.6 l 

 


