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Noticiari  Banyalbufarí (nº 226) 

SETEMBRE 2022 
 

1 Dijous Com cada dia primer de setembre, exceptuant els dos darrers anys per 
causa de la pandèmia, ha tengut lloc l’acte que dona inici oficial a les 
festes de Banyalbufar: l’amollada de caramels i posada de bandera. Més 
tard, a les 19.30 h, pregó de festes a càrrec de Salvador Bertran, a 
l’església parroquial, amb el tema “les olors”, seguit del concert de 
Guitarres i Pues. I per acabar el dia, nit de swing, amb l’actuació del 
grup Monkey Doo. 

2 Divendres Després de la bicicletada a Sa Font de sa Menta i els “jocs den Raimon”, 
s’ha celebrat una gimcana nocturna organitzada per l’Associació de 
Joves de Banyalbufar. 

3 Dissabte Dins el programa de les festes d’enguany, l’Associació Sa Tomàtiga ha 
organitzat un contacontes infanti i l’Associació Cultural Bany-al-Bahar 
ha organitzat el concert “Connecting Cultures”, a càrrec d’Irene Mas i 
Valentia Pfister, a l’església parroquial. Els assistents hem pogut gaudir 
de la brillant actuació a la qual ja ens té acostumats n’Irene. Més tard, 
a sa plaça, festa temàtica dècades dels 90 i 2000 a càrrec del DJ 
Momón. 

5 Dilluns Avui, a més d’activitats per als més petits, s’ha celebrat la missa en 
homenatge a la gent gran i, a continuació, sopar a la plaça amb 
havaneres a càrrec del grup “Ben Trempats”. 

6 Dimarts Dins el programa de festes d’avui destaca el sopar de carrers, que 
després de dos anys s’ha pogut tornar a realitzar. A partir de les 00.00 
h, gran revetlla a sa plaça. Demà, també després de dos anys, tornarem 
a gaudir de les tradicionals varietés. 

8 Dijous Avui, dia de la patrona, ha començat amb la tradicional “Diana 
Florejada” a càrrec de la Lira Esporlerina. A les 11.30 h s’ha celebrat 
l’ofici solemne del dia de la festa, presidit enguany per Sebastià 
Taltavull, bisbe de Mallorca. I l’horabaixa, corregudes a Sa Carretera 
Nova i fi de festa a la plaça, a partir de les 23.30 h. 

9 Divendres Després d’uns anys d’interrupció, primer a causa de les obres a Sa 
Torreta i després per mor de la pandèmia de la COVID 19, l’Associació 
Bany-al-Bahar ha reprès avui la tradicional caminada i pa amb oli fins a 
Sa Torre des Verger. Un centenar de persones s’han congregat a la 
plaça de la Vila per caminar fins a Sa Torre i berenar d’un pa amb oli en 
el marc d’una impressionant posta de sol. 

10 Dissabte Avui s’ha celebrat una etapa de la IX edició Curses a la Serra de 
Tramuntana. En aquesta ocasió a Banyalbufar. 
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11 Diumenge Avui horabaixa, cap a les 18.40 h, s’ha produït un accident d’una moto 
de gran cilindrada prop de la Font de Biscains, amb el trist resultat de 
la mort d’una jove de tans sols 21 anys. La jove viatjava de copilot quan 
el pilot ha perdut el control, amb la qual cosa ha caigut i s’ha ferit al 
cap amb una pedra. 

12 Dilluns A les nou del matí ha començat el ple ordinari de la Corporació 
Municipal. El principal punt de l’ordre del dia ha estat la presentació del 
pressupost de l’ajuntament d’aquest any 2022, que ascendeix a la 
quantitat de 1.596.036,52 €, al qual ha votat en contra el grup de 
l’oposició. Dins l’apartat de precs i preguntes, s’ha comentat que s’està 
tramitant la licitació del nou servei d’escoleta municipal, per a infants 
d’1 a 3 anys. El preu de la licitació és de60.000 € per a un període 
d’onze mesos, i el proper dia 30 és la data fixada per a l’adjudicació 
provisional. 

 14 Dimecres  Avui matí una representació de l’Ajuntament ha visitat a Palma una 
banyalbufarina per felicitar-la i donar-li els molts d’anys en el dia del 
seu centenari: na Maria Gelabert Antich, de Can Porret, que ha complit 
100 anys amb bona salut!!! Enhorabona, Maria!!! 

18 Diumenge Ultima Hora avui publica una original notícia sota el títol “Atrapada en 
un cuadro”. Es tracta d’un projecte del fotògraf banyalbufarí Biel Grimalt 
qui, amb la seva filla Valentina, recrea en les seves fotografies 
conegudes obres pictòriques, con La lechera, de Vermeer o Immaculada 
de Soult de Murillo. 

21 Dimecres Avui s’ha passejat per Banyalbufar, i ha dinat en un dels seus 
restaurants, el conegut director de cinema Pedro Almodóvar. Sembla 
que enguany Banyalbufar s’ha convertit en lloc de visita de famoses 
persones del món del cinema. 

24 Dissabte Segons publica avui el Diari Ara, a Banyalbufar totes les grans 
propietats, a excepció de Planícia, que és pública, ja són en mans 
d’estrangers. 

26 Dilluns Avui s’ha estrenat a Palma el show “La resistencia científica”, organitzat 
per CaixaForum amb motiu del a Nit dels Investigadors i amb la 
presentació a càrrec de l’humorista banyalbufarí Xavier Canyelles. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 14.1 33.6 24.7  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 30  (08:50) 13  (11:30)    36 l 

 


