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Noticiari  Banyalbufarí (nº 225) 

AGOST  2022 
 

1 Dilluns Començam el noticiari del mes d’agost amb una trista notícia que va 
quedar endarrerida: el passat dia 8 de març, a l’edat de 92 anys, va 
morir Carme Gil, vídua de Carles Riera i Vinyes. El nostre condol més 
sentit a tots els seus familiars. 

3 Dimecres L’Ajuntament, a través de les xarxes socials, atesa la situació 
d’escassesa d’aigua, ha demanat a la població que, per tal de garantir 
el subministrament, no malbarati l’aigua i s’abstingui d’omplir aljubs, 
regar jardins, netejar vehicles... 

6 Dissabte Avui horabaixa, a les 19.00 h, s’ha presentat a la plaça de la Vila el llibre 
“Aquella colla de fills del 68”, de Toni Rodríguez Pujol. Durant l’acte de 
presentació ha tengut lloc una taula rodona amb la participació de 
Mateu Ferrà, batlle; Ignasi Ribas, advocat; Bàrbara Bujosa, geògrafa i 
Salvador Bertran, economista. 

8 Dilluns Avui tendrà lloc al local social de Comte Sallent la inauguració de 
l’exposició “Comprar just o just comprar?”, a partir de les 18.30 h 

11 Dijous Una vegada més, l’organització Tramuntana XXI ha denunciat els 
seriosos problemes que, cada dia, sofreixen poblacions de la Serra com 
a conseqüència de la invasió de visitants. Aquest fet s’agreuja en 
poblacions que compten amb una única via d’accés que és, al mateix 
temps, el principal carrer, com és el cas de Banyalbufar, Estellencs o 
Deià. 

12 Divendres Avui el Cort de Majors de la UIB, juntament amb l’Associació Cultural 
Guitarres i Pues de Banyalbufar, han ofert un concert en benefici de les 
obres de restauració de la teulada de l’església, greument afectada pel 
cap de fibló de dia 29 d’agost de 2020. 

13 Dissabte Dia molt trist avui per a Banyalbufar. A l’edat de 86 anys ha mort Gabriel 
Mir Barceló. La vetlla tendrà lloc avui horabaixa al tanatori de Bon Sosec 
i el funeral se celebrarà el proper dimarts 16 a l’església de Sant Alonso 
de Palma. El nostre condol més sentit a les seves filles Margalida i Cati 
i als seus nets. 
Unes hores més tard ha mort Jaume Albertí Alorda (de Cas Queso). El 
funeral se celebrarà el proper dimarts 16 a l’església parroquial de 
Banyalbufar. El nostre condol més sentit a la seva esposa Margalida, i 
als seus fills Margalida i Jaume, així com a altres familiars. 

14 Diumenge Aquests darrers dies s’ha fet viral en les xarxes socials un vídeo que 
mostrava imatges d’un conductor temerari que realitzava avançaments 
prohibits posant en risc tant la seva pròpia seguretat com la de la resta 
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d’usuaris en la carretera entre Banyalbufar i Esporles. Avui hem conegut 
la notícia que, finalment, ha estat localitzat i imputat per un delicte 
contra la seguretat. 

22 Dilluns L’Ajuntament ha començat a difondre el programa de les festes 
patronals, que començaran el proper dilluns 29 d’agost i es perllongaran 
fins al dia de la Patrona, 8 de setembre. 

25 Dijous La cantant Chenoa ha publicat a les xarxes socials un post amb imatges 
del seu estiu a Mallorca. Una d’aquestes imatges és la d’una posta de 
sol des de la Torre des Verger a Banyalbufar. 

29 Dilluns Avui ha visitat Banyalbufar el nostre municipi la presidenta del Consell 
de Mallorca, Catalina Cladera, per reunir-se amb les “collidores”, a les 
quals el Consell va concedir la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de 
Mallorca. El Consell està realitzant la cerca de les collidores en tota la 
Serra per tal que puguin relatar en primera persona les seves històries 
i vivències. 
També ha visitat Banyalbufar ’actor Pedro Alonso, més conegut per 
“Berlin”, el paper que interpreta en la coneguda sèrie La casa de papel. 
Berlin ha passat una estona en un dels negocis de restauració de 
Banyalbufar i s’ha fotografiat amb aquells que li han demanat. 
També avui ha tengut lloc el primer dels actes de les festes patronals, 
amb la presentació del llibre de Tomàs Vibot “Les possessions de 
Mallorca. Selecció essencial”, a càrrec d’Aina Pilar Albertí. Destacarem 
que una d’aquestes possessions essencials és la de Planícia. 
Finalment, i dins el programa de festes, ha tengut lloc també la 
representació del monòleg “Sort”, a càrrec de la banyalbufarina Aniceta 
Vives, les entrades per al qual es varen esgotar ja el passat dimecres 
24 d’agost. 

31 Dimecres Dins el programa de festes d’avui, gimcana infantil organitzada pels 
Joves de Banyalbufar i torneig de truc i siset a la plaça de la Vila. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 19.6 37.8 27.8  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 18  (04:10) 12  (18:20)    9.0 l 

 


