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1 Dimecres Diario de Mallorca publica avui unes imatges de recreacions presentades 
per Virgin de com quedarà l’hotel que projecta a Son Bunyola després 
de la seva recreació. 

5 Diumenge Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i Banyalbufar s’ha sumat al 
projecta Libera. L’objectiu és que cada participant pugui netejar 1m2 de 
cala, recollint la brossalesa que arriba a la costa. 
Avui s’ha celebrat, com cada any, la volta en moto a l’illa. Això ha 
suposat que al llarg de tot el matí les motos hagin invadit el nostre 
municipi i que algunes, com també sol succeir, no hagin tengut el 
respecte que cal per als veïns. 

6 Dilluns Avui hi ha hagut ple de la corporació municipal. A l’ordre del dia només 
hi havia tres punts “de tràmit”, però el ple s’ha allargat a l’apartat de 
precs i preguntes on s’ha parlat d’assumptes com el nou sistema de 
recollida de residus (està previst que, a es Port des Canonge, comenci 
a finals d’estiu), el canvi d’ús de les normes subsidiàries i les obres que 
estan previstes a Ses Teules, les gestions per l’inici de l’escoleta d’estiu 
a principis de juliol, els 4 nou punts de recarrega elèctrica instal·lats a 
l’apartament de Can Toios per als vehicles municipals, etc. 

7 Dimarts Avui ha nascut na Maria Albertí Quintana, filla de na Sofia Albertí. La 
nostra enhorabona a la mamà i als padrins Miquel (de Can Masset) i 
Margot. 

9 Divendres Avui ha nascut en Jordi Amengual Tomàs, fill de Pere i Magdelena (de 
can Joan de Sa Coma). Enhorabona als papàs, a la seva germaneta i 
als padrins. 
L’Ajuntament ha anunciat que a partir de dia 15 de juny i fins a dia 15 
de setembre es podrà fer ús de la deixalleria de Ses Teules per tirar els 
residus. Així mateix, ha anunciat que s’hi recollirà oli, entre les 17.30 i 
les 20.30 h. 

11 Dissabte Patrocinat pel Consell de Mallorca i dins el programa de tast i tallers 
gratuïts de productes locals, avui es durà a terme un tas de vi de 
malvasia i tomàtiga a la bodega de Son Vives. 

15 Dimecres Avui matí ha acabat el curs de memòria 2021-2022 que ofereix l’IMAS i 
els participants ho han celebrat amb un petit berenar.  

21 Dimarts La Universitat de les Illes Balears ha fet públics avui els noms dels 
alumnes amb millors qualificacions a les proves de la PBAU. La millor 
nota de selectivitat de Mallorca correspon a una banyalbufarina, 
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Margalida Nadal Albertí (de Cal Tio), amb un 9,772. Enhorabona 
Margalida! 

22 Dimecres Avui, a la llibreria Quars, s’ha presentat el llibre “Possessions de 
Mallorca. Selecció essencial”, de Tomàs Vibot, banyalbufarí, soci i 
col·laborador de Bany-al-Bahar. Com no podia ser d’altra manera, en 
Tomàs no ha oblidat d’incloure dins la “selecció essencial” la possessió 
de Planícia. 

23 Dijous  Avui ha mort, a l’edat de 83 anys, Joan Colomar. La vetlla tendrà lloc 
demà al cementiri de Son Valentí. El nostre condol més sentit a la seva 
família, en especial a la seva esposa i als seus fills. 
Avui ha finalitzat el programa “Mou-te” ofert pel servei d’esports del 
Consell de Mallorca 

26 Diumenge Avui horabaixa, una senderista que passejava per sa Punta de s’Àguila, 
ha caigut i ha hagut de ser rescatada pels equips de rescat dels Bombers 
de Mallorca i el grup de Rescat i Intervenció en Muntanya de la Guàrdia 
Civil. La víctima, l’estat de la qual no és greu, ha hagut de ser 
traslladada en helicòpter a Son Espases. 

28 Dimarts Avui, a les 19.00 h, a la plaça de la Vila, ha tengut lloc la lectura d’un 
manifest amb motiu del  Dia de l’Orgull LGTBIQ+ 2022. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 18.1 33.0 24.7  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 01  (07:10) 17  (09:50)   2.6 l  

 


