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3 Dilluns  Avui migdia un ciclista d’uns 60 anys, de nacionalitat estrangera, ha 
mort a l’altura de les coves des sucre. Sembla que ha caigut sense que 
hi intervingués cap altre vehicle. Hem de lamentar que es tracta del 
segon mort en menys d’un mes en la mateixa carretera. 

4 Dimarts Avui fa 100 anys que va néixer a Banyalbufar na Francisca Tomàs Mir 
(de Can Massip), vídua de Joan Albertí Picornell (Tiaina). Tot i que fa 
molts d’anys que resideix a Palma, el batlle, Mateu Ferrà, i el cap de 
l’oposició, Paco Albertí, han  anat a ca seva a felicitar-la pel seu 
centenari i li han lliurat una placa commemorativa. 

8 Dissabte Avui ha nascut Norah Ferrà Gao, primera filla de Sebastià (de Son 
Borguny) i Mary. La nostra més sincera enhorabona als papàs i als seus 
padrins, Mateu Ferrà i Penny. 
Segons publica Diario de Mallorca, Ports licita les obres de millora del 
port de Banyalbufar, amb un pressupost de 312.374 € i un termini 
d’execució de quatre mesos, al temps que es liciten els amarraments 
del moll. L’objectiu de les obres és millorar l’accessibilitat i la seguretat 
de les instal·lacions. 

11 Dimarts L’escriptora Neus Canyelles, banyalbufarina d’adopció, ha guanyat avui 
el guardó “Lletra d’Or” per la seva obra “Autobiografia autoritzada”, 
guardó que han guanyat en edicions anteriors escriptors de gran renom 
com Salvador Espriu, Josep Pla o Josep Carner. Des d’aquí volem donar 
la més sincera enhorabona a l’escriptora i recomanar a aquells que 
encara no ho heu fet que llegiu el llibre, bona part del qual està 
ambientat a Banyalbufar en els anys 70. 

15 Dissabte Avui ha mort, a l’edat de 94 anys, en Sebastià Vich Albertí (en Tià Tit). 
La vetlla se celebrarà al cementiri de Son Valentí el proper dimarts dia 
18 i diumenge 23 l’ofici de les 11, a la parròquia de Banyalbufar, serà 
en record seu. Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol als seus 
familiars, en especial al seu fill Xisco. 

19 Dimecres Aquest matí ha començat el Taller de Memòria i Habilitats Socials curs 
2022/23 al local de Sa Carretera Nova, dirigit al col·lectiu de gent major 
del municipi. 

22 Dissabte Avui horabaixa, organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar i 
l’Associació Sa Tomàtiga, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Banyalbufar s’ha realitzat la tradicional bunyolada de les Verges. Tots 
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els assistents han pogut gaudir dels meravellosos bunyols que, cada 
any, prepara n’Apolònia amb el seu equip. 

23 Diumenge Continuen les anomalies en les temperatures i aquest cap de setmana 
hem tornat a tenir a Banyalbufar nits tropicals i hem arribat, aquesta 
matinada, als 28º a les 06.00 hores. 

24 Dilluns Del ple de la Corporació Municipal d’avui matí destacarem l’aprovació, 
per unanimitat, del Conveni amb el Consell Insular per rebre una 
subvenció de 496.526,65 € destinats a cinc obres municipals que s’han 
de fer els anys 2022-23; una taxa de 50 € per optar a proves de selecció 
de personal de l’Ajuntament i, finalment, el preu públic per poder 
accedir a una plaça a la nova escoleta municipal, que serà de 60 € en 
concepte de matrícula i 225,00 € mensuals per infant. 

27 Dijous En el marc del IV Congrés Internacional de Geografies Literàries, 
celebrat a València, Tomàs Vibot ha presentat una comunicació sota el 
títol “Paraules de malvasia: Banyalbufar, vi i versos: un exemple de ruta 
patrimonial, enològica i literària” . 

 
 
 

Informació meteorològica del mes  
 
 

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

Temperatura (ºC) 16.3 32.2 22.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 01  (03:10) 24  (16:10)   25.0 l  

 


