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2 Dilluns Avui han començat les tasques de la primera fase de la restauració de 
la teulada de l’església, greument afectada pel cap de fibló del mes 
d’agost de 2020. Aquesta primera fase ha estat possible gràcies a la 
subvenció del Consell de Mallorca a través del Consorci Serra de 
Tramuntana, i és d’uns 50.000 €. 

11 Dimecres  Segons informen els mitjans de comunicació, Richard Branson té previst 
obrir l’hotel de luxe a Son Bunyola l’estiu de l’any 2023, és a dir, l’any 
que ve. 

12 Dijous Diario de Mallorca d’avui publica un article sobre les restes d’arbres 
morts a l’entorn de Banyalbufar a causa del cap de fibló de 2020, que 
encara no han estat retirats, i del greu risc que suposen de cara a un 
possible incendi. En aquest sentit s’ha manifestat el batlle de 
Banyalbufar. Per la seva part, Richard Branson ha assegurat que retirarà 
tota la matèria vegetal seca de la finca de Son Bunyola. 

13 Divendres Ahir va néixer en Pau, primer infant de na Maria del Mar Albertí i Rafa 
Miranda Ibáñez. Tot i que actualment resideixen a Palma, ben segur 
que aviat veurem en Pau per Banyalbufar a casa dels seus padrins Laura 
i Paco. Enhorabona a tota la família. 

14 Dissabte Avui i demà, entre les 11.00 i les 13.00 h, a la placeta de Sa Creu i al 
llarg de tota la setmana a les oficines de l’Ajuntament, es podrà procedir 
a la signatura de les teules per a la reparació de la teulada de l’església. 

16 Dilluns Avui hi ha hagut ple extraordinari de la Corporació Municipal, amb dos 
punts a l’ordre del dia. Un per aprovar l’adjudicació de l’obra de 
l’escoleta infantil de 0 a 3 anys a l’empresa Todo Reformas 2011 SL per 
un import de 124.000 € més IVA; i l’altre per aprovar les festes locals 
de 2023, que seran el 8 de setembre i el 26 de desembre. 

17 Dimarts Segons ha informat el Consell de Mallorca, un projecte estratègic del 
Consorci Serra de Tramuntana, que actuarà a Banyalbufar i Estellencs, 
permetrà la recuperació de l’activitat agrària a finques que actualment 
estan en desús, amb l’objectiu de preservar la Serra. 

19 Dijous Un grup de banyalbufarins i banyalbufarines de l’Associació de la 
Tercera Edat han participat avui en la trobada que la Federació de 
Persones Majors de la Part Forana duen a terme cada any a Lluc, encara 
que els dos darrers anys no s’havia pogut celebrar per mor de la 
pandèmia. 
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20 Divendres Primera nit tropical de l’any. Les temperatures mínimes d’aquesta nit no 
han baixat dels 21º, només superats pels 22 de Palma. 

21 Dissabte Avui, al contrari del que va succeir ahir, tot i que ha fet molta calor, 
Banyalbufar, juntament amb Sóller, ha tengut les temperatures 
màximes més baixes de l’illa. No s’han superat els 26º, front als 35 que 
s’han registrat a Binissalem. 

27 Dijous Avui horabaixa ha tengut lloc a Sa Llotja de Palma l’acte de lliurament 
del Premi Nacional d’Arquitectura a Carme Pinós, banyalbufarina 
d’adopció que ha decidit, segons han publicat els mitjans de 
comunicació en les entrevistes que ha concedit aquests dies, passar la 
major part del temps que pugui al nostre poble. La nostra enhorabona 
a l’arquitecta per aquest important premi. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 14.3 30.7 20.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 08  (05:10) 22  (22:50)   38.4 l  

 


