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2 Dilluns Avui horabaixa ha tengut lloc una reunió al local de sa carretera nova en la 
qual el director insular de Territori, Miquel Vadell i el batlle de Banyalbufar, 
Mateu Ferrà, han parlat sobre el desenvolupament econòmic de l’agricultura 
a la Serra, dins el marc del procés participatiu posat en marxa pel Consell de 
Mallorca amb els veïns i representants municipals per recuperar les finques i 
la seva producció agrícola. L’objectiu d’aquestes trobades és recuperar el 
motor econòmic que era l’agricultura a la Serra de Tramuntana i tornar a posar 
en valor productes que abans es produïen i que han desaparegut. 

3 Dimarts Avui ha nascut n’Isaac, primer fill den Joan Vives Gelabert (de s’Hotel Mar i 
Vent) i de na Giovanna Oscari. Enhorabona a tota la família, es especial als 
papàs i als padrins Xisco i na Joana Maria. 

6 Divendres L’Ajuntament ha anunciat una sèrie d’activitats per a la propera setmana: 
“Importància i opcions d’una bona alimentació”, per a nins de 3 a 12 anys, i 
“Desmuntatns prejudicis i estereotips” 

10 Dimarts  Avui, a l’edat de 93 anys, ha mort Maria Vich Tomás (de Can Sè). 
L’enterrament es farà demà al cementiri de Banyalbufar a les 12.00 i el funeral 
a les 19.00 h a l’església parroquial. El nostre condol més sentit als seus 
familiars, en especial a les seves filles Antònia i Isabel i als seus néts Dan i 
Mariona. 

11 Dimecres Avui vespre ha mort, a l’edat de 74 anys, en Miquel Bujosa Albertí, de Can 
Guia. L’enterrament es farà divendres al cementiri de Banyalbufar i el funeral 
el mateix dia, a les 19.30 h, a l’església parroquial. El nostre condol més sentit 
als seus familiars, en especial als seus germans Joan i Antònia. 

12 Dijous Amb motiu d’una fuita en una canonada d’aigua, avui s’haurà de tallar el 
subministrament d’aigua a partir de les 11.00 h. 

15 Diumenge Avui és la Mare de Déu d’Agost i la parròquia de Banyalbufar ha recuperat la 
tradició del “llit” de la Mare de Déu Morta gràcies a l’empenta de Joan Albertí 
(Masset). Així, des d’avui i fins diumenge que ve, a l’entrada de l’església hi 
podem trobar el “llit”. 
Avui nombroses persons que eren a la cala de Banyalbufar han pogut veure 
l’actor Adam Sandler, que està rodant la pel·lícula “Hustle” a Mallorca. 

16 Dilluns Les Illes Balears, i gran part d’Espanya, estan vivint una forta onada de calor, 
conseqüència de l’arribada d’una massa d’aire calent africà. Dins aquesta 
onada, que va començar dimecres passat, destaquen els 38.3º als quals ha 
arribat Banyalbufar aquesta matinada a les 01.10, amb ratxes de xaloc de 45 
km/h. La temperatura mínima d’avui ha estat 25.6º, front als 27.4 d’ahir. La 
mitjana d’ambdós dies ha estat de 32.2º 

18 Dimecres L’Ajuntament ha fet públic avui, a través de les xarxes socials, el programa de 
festes 2021. Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, s’han hagut de 
suspendre alguns dels actes tradicionals, com ara el sopar de carrers, i per a 
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aquells actes que es fan en espais tancats es necessari fer inscripció prèvia 
per tal de poder controlar l’aforament. 

23 Dilluns Des d’avui i fins a dia 27, divendres, el transport regular de viatgers en autobús 
de la zona de Ponent (que inclou la línia Estellencs-Palma-Estellencs) realitzarà 
una vaga per reclamar la pèrdua d’alguns drets laborals dels treballadors. Per 
aquest motiu, només es realitzaran els serveis mínims, cosa que suposa que 
alguns trajectes d’alguns horaris queden suprimits. 

24 Dimarts L’esporlerí Vicenç Vidal, Senador per la Comunitat Autònoma, ha criticat el 
Govern estatal per ignorar els efectes del cap de fibló de l’any passat. 
Recordem que el Govern no ha aprovat la declaració de zona catastròfica a la 
zona afectada per aquell fenomen. 

27 Divendres Amb motiu del proper aniversari del cap de fibló i l’esclafit que afecta 
Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, el Telediario de Televisió Espanyla ha 
ofert un reportatge de la situació actual, amb entrevistes als batlles dels 
municipis afectats i al meteoròleg Agustí Jansà, entre d’altres. 

27 Divendres Avui finalitza el termini per poder-se inscriure al programa “Mou-te”, que 
començarà el mes de setembre, en dos grups: de 40 a 60 anys i de més de 
60 anys. 

29 Diumenge Avui es compleix un any del cap de fibló i l’esclafit que afecta més de 736 
hectàrees de terreny a Banyalbufar, Esporles i Valldemossa i que va tomar 
més de 300.000 arbres. El batlle de Banyalbufar ha agraït al  Consell i a la 
conselleria de Medi  Ambient del Govern l’actuació duta a terme però mostra 
la seva indignació per la gran quantitat de llenya morta que queda als costats 
de la carretera i que suposa un gran perill, tant d’incendis com de plagues. 
Última Hora d’avui publica un article en el qual Jaume Albertí (de Cas Majoral) 
parla de la cooperativa agrària Tramuntana Viva, creada amb dues persones 
més, per tal de reivindicar el minifundi propi de la Serra com a factor clau per 
conservar el paisatge i el patrimoni arquitectònic i etnogràfic. 

30 Dilluns Atès que les reclamacions dels treballadors de Moventis (l’empresa que realitza 
el transport de viatgers per carretera de la zona de Ponent) no han estat 
ateses, la vaga de la setmana passada tendrà lloc també avui, dimecres i 
divendres d’aquesta setmana. 
A partir de les 19.30 h s’obrirà al local social dels baixos de l’Ajuntament 
l’exposició de les manualitats fetes durant el projecte de “Mans artesanals”. 

31 Dimarts Avui vespre, a partir de les 20.30 h, tendrà lloc el Torneig de Truc i Siset. És 
imprescindible realitzar inscripció prèvia a l’Ajuntament. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 19.5 38.7 26.5  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 02  (06:50) 16  (01:10)    15.2 l 

 


