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1 Dijous L’Ajuntament de Banyalbufar ha obert una partida d’ajudes per a la matrícula 
a l’escola d’estiu d’aquelles famílies que ho necessitin. 

14 Dimecres Jordi Riba, propietari d’una empresa de limousines afirma que en el darrer any 
s’ha disparat el turisme de luxe a Mallorca i que una de les zones on més ho 
ha fet és Banyalbufar, on els turistes són atrets, segons afirma Riba, per la 
promoció que n’ha fet Richard Branson. 

15 Dijous Última Hora d’avui publica un article sobre la presentació del llibre de Benet 
Albertí “Per millorar de fortuna”, en el qual, a partir de la tesi doctoral 
realitzada en el seu dia, resumida i enriquida amb testimonis orals, l’historiador 
afirma que “l’emigració sempre ha estat per millorar”. 

16 Divendres Aquests dies els mitjans de comunicació s’han fet ressò del fet que municipis 
de la Serra de Tramuntana, com Banyalbufar, Estellencs, Deià o Fornalutx 
tenen més places turístiques que no habitants. L’estudi destaca també que, 
en els darrer anys, Banyalbufar ha perdut més del 10% del cens. 

17 Dissabte Avui horabaixa a les 20.00 h i davant un nombrós públic ha tengut lloc a la 
plaça de la Vila la presentació del llibre del banyalbufarí Benet Albertí “Per 
millorar de fortunes”, sobre l’emigració mallorquina entre 1830 i 1930. L’acte 
ha comptat amb la participació del catedràtic d’història de la UIB Sebastià 
Serra i de testimonis de l’emigració, com Magdalena Font Tomàs, Gemma Frau 
i Llorenç Caldentey, així com del mateix autor. 

18 Diumenge Com cada any en aquestes dates, els mitjans de comunicació publiquen 
reportatges sobre les millors platges, els millors llocs per veure la posta de sol, 
etc. En aquest cas, Última Hora, en l’edició d’avui, publica que la “Torre de ses 
Ànimes” -és el nom que fa servir aquest mitjà- és un dels miradors més 
solitaris de la Serra de Tramuntana per gaudir d’aquesta meravella de la 
naturalesa. 
Avui fa 85 anys que va esclatar la guerra civil espanyola i l’ajuntament de 
Banyalbufar s’ha sumat als actes de condemna que l’Associació Memòria de 
Mallorca ha promogut a tota Mallorca. Per aquest motiu, les banderes de 
l’Ajuntament han onejat avui, i ho faran també demà, a mig pal, com a símbol 
de condemna del cop d’estat del 18 de juliol de 1036. 

24 Dissabte En el Port des Canonge i per celebrar la Festa de Sant Jaume, avui tendran 
lloc totes les activitats commemoratives i, encara que no hi ha prevista 
inauguració oficial, s’estrenarà el nou Casal Municipal. Al matí teatre infantil 
en el Casal i activitats per els més petits en el mirador. L’horabaixa i també en 
el Casal, teatre per majors de 14 anys i missa en el lloc habitual, el mirador, 
a les 19:30. A la primera planta del Casal i durant tot el dia, es podrà visitar 
una exposició fotogràfica que té per títol “Africanes”. 

26 Dilluns Avui és festiu a Banyalbufar i l’Ajuntament, a través de les xarxes socials, ha 
difòs el documental “Sa No catàstrofe de Tramuntana”, sobre el cap de fibló i 
l’esclafit del passat dia 29 d’agost. Diverses persones donen testimoni del que 
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varen sentir aquell dia. El vídeo ha estat realitzat amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Banyalbufar i d’Esporles. 

27 Dimarts Avui ha nascut na Carme, filla den Miquel Albertí Garcías (de Can Caderner) i 
de n’Alicia Leal. Enhorabona a tota la família, en especial als papàs i als padrins 
Miquel i Pilar. 

28 Dimecres El conseller de Medi Ambient i Territori del Govern, Miquel Mir, acompanyat 
del director del Zoo de Barcelona han visitat avui el Centre de Recuperació i 
Cria del ferreret a Planícia. El zoo de Barcelona ha criat 57 exemplars de 
ferreret, en perill d’extinció, i en els propers dies els alliberarà a la Serra de 
Tramuntana. 
L’Ajuntament de Banyalbufar ha organitzat un taller de “Cactus, Gnoms i 
Marietes pintats amb pedres”. El taller es durà a terme els dimars i dijous del 
mes d’agost, entre les 09.30 i les 11.00 h al local social de l’Ajuntament, a la 
plaça de la Vila. Els interessats en assistir-hi es poden inscriure a l’Ajuntament. 

29 Dijous Ahir, dimecres i a les 19:00 hores, va començar la sessió ordinària de la 
Corporació Municipal. Dels punts de l’ordre del dia destacarem l’aprovació, per 
unanimitat, d’un Reglament que permetrà donar ajuts econòmics als 
estudiants d’entre 16 i 30 anys, per a la qual cosa ja hi ha prevista una partida 
pressupostària de 10.000 euros. Altre punt era una proposta de l’equip de 
govern per demanar a Demarcació de Costes (Madrid) una concessió i 
autorització per a la instal·lació d’un camp de boies per a fondeig en es Port 
des Canonge; l’oposició va demanar la retirada d’aquest punt per manca 
d’estudis tècnics previs, i davant la negativa a fer-ho, es va abstenir a la 
votació. 

31 Dissabte Avui horabaixa a la plaça de la Vila la directora Magdalena Garzon ha presentat 
la peça de dansa contemporània “Verónica” a càrrec de dues ballarines. El 
públic que hi ha assistit ha pogut gaudir de la representació d’aquesta peça, 
basada en les floreres. 
Juliol s’ha acomiadat a Banyalbufar amb el que ja és la tònica habitual d’aquest 
estiu: una vegada més, nit tropical, amb temperatures mínimes que han 
arribat als 25º, als quals ha acompanyat un alt tant per cent d’humitat. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 19.2 35.2 25.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 31  (23:10) 24  (01:10)    20.8 l 

 


