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1 Dimecres Tradicionalment avui, 1 de setembre, comencen les festes amb la 
posada de banderes, la repicada de campanes i l’amollada de caramels. 
Atès que la pandèmia de la COVID-19 continua, enguany sí que s’han 
posat les banderes i han repicat les campanes, però l’amollada de 
caramels ha estat substituïda per l’entrega als més petits d’una bosseta 
amb caramels, al temps que a la plaça hi havia programats alguns tallers 
per a ells. 
A les 19.30 h, ha tengut lloc, a l’església parroquial, el pregó de festes 
a càrrec de Mercedes Vacas (vídua del que va ser batlle Manuel 
Romero). A continuació, ha tengut lloc un concert de Guiterres i Pues. 
A partir de les 22.00 h, els Joves de Banyalbufar han organitzat un 
Trivial Banyalbufarí. 
També avui l’Ajuntament ha comunicat que s’han suspès dues de les 
activitats previstes en el programa de festes: lesVarietés, per manca 
d’actuacions inscrites, i ses  Corregudes, pel perill d’aglomeració que 
poden suposar. 

2 Dijous La DANA que ha arribat a Mallorca aquesta matinada ha deixat fortes 
ratxes de vent, que aquesta matinada, a les 03.00 h, han arribat als 
67.3 km/h a Banyalbufar, les més fortes de totes les Balears. Això ha 
obligat a que algunes de les activitats de les festes patronals que 
estaven previstes per avui s’hagin de dur a terme dins l’església: teatre 
infantil i presentació del llibre de Tomàs Vibot “Del gra al pa. Història i 
tradició a Mallorca”. 

5 Diumenge El resum anual d’abastiment urbà d’aigua elaborat per la Direcció 
General de Recursos Hídrics assenyala que un total dels 41 municipis 
de Mallorca tenen pèrdues d’aigua de més del 25% a través d ela xarxa. 
En el cas de Banyalbufar, aquestes pèrdues arriben al 39.68% segons 
indica l’esmentada direcció general. 

7 Dimarts L’Ajuntament de Banyalbufar ha fet públic que avui s’ha iniciat la 
digitalització de part de la documentació de l’arxiu històric, en concret 
el fons de les actes municipals de l’any 1821 a 1952, gràcies a la 
subvenció rebuda del Consell de Mallorca. 
Avui ha començat el rodatge del curtmetratge Fiona, de Rafa Cortés, a 
diferents indrets de Banyalbufar. Per aquest motiu, han augmentat 
notablement les reserves als establiments hotelers de Banyalbufar. 

8 Dimecres Avui és el dia de la Patrona, i enguany sí que hem pogut comptar amb 
el passa carrers de la Lira Esporlerense i amb l’Ofici. Tot i això, no hi ha 
pogut haver refresc ni les tradicionals corregudes dels altres anys. 
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10 Divendres A través de les xarxes socials s’han difós amb rapidesa imatges d’una 
impressionant mànega marina davant Banyalbufar. 

18 Dissabte Avui matí la plaça de la Vila estava plena de famílies amb nins que s’han 
desplaçat fins a Banyalbufar per participar en la VIII edició de Curses 
familiars a la Serra de Tramuntana organitzades pel Consell de Mallorca. 

20 Dilluns Avui hi ha hagut ple ordinari de la Corporació Municipal. Per unanimitat 
s’ha aprovat el reglament que ha de servir per a la convocatòria de 
concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges, als quals i per aquest 2021, es 
destinaran 15.617,95 euros del pressupost municipal. Dels assumptes 
tractats a l’apartat de precs i preguntes destacarem que l’escoleta 
d’estiu 2021 ha tengut una bona acceptació i molta participació; hi han 
assistit una vintena de nins i nines, i dels 16.000 euros que, 
aproximadament, ha costat la gestió que ha fet l’entitat CUCAVELA, 
l’Ajuntament n’ha subvencionat el 50%. Altra qüestió ha estat que 
davant el fet que s’han de dur camions d’aigua potable per a 
l’abastiment municipal, l’equip de govern i l’oposició han acordat dirigir-
se a la Conselleria de Medi Ambient (encarregada de la gestió de 
Planícia) per demanar si seria possible dur l’aigua que es perd pel 
torrent de sa Font de sa Menta. 

23 Dijous Els mitjans de comunicació han fet públic el rànquing del temps que es 
torben els municipis en pagar els seus proveïdors que, segons la 
normativa, no pot ser superior als trenta dies. En el cas de Banyalbufar, 
juntament amb altres 12 municipis de les Balears, no es disposa 
d’aquestes dades, ja que continua sense facilitar les dades. 

27 Dilluns L’Ajuntament de Banyalbufar ¡ha organitzat una visita a Miramar, a 
càrrec de  Tomas Vibot. Per poder assistir-hi, cal fer una inscripció 
prèvia, bé per correu electrònic bé a les oficines de l’Ajuntament. 

28 Dimarts Última Hora d’avui publica que l’agrupació Per Banyalbufar i Es Port des 
Canonge ha denunciat la deficient restauració de la Torre des Verger, 
les obres de la qual està duent a terme el departament de Cultura, 
Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. Les obres, que 
havien d’estar finalitzades en 4 mesos, ja duren més d’un any i encara 
no han acabat. Denuncien també que les obres no compleixen el plec 
de prescripcions tècniques aprovat pel Consell. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 16.5 32.9 24.8  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 21  (10:30) 14  (14:50)   59.6  

 


