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1

Diumenge

Comença el mes amb el dia de Tots Sants. Com cada any aquestes
dates, el cementiri s’ha omplert de rams de flors per recordar els que
ja ens han deixat

2

Dilluns

Dijous passat va haver-hi una important reunió a la Casa de la Vila. La
jutgessa dels camins des Rafal i Planícia, ha autoritzat que mentre es
tramita el recurs interposat per Partero SL, es puguin obrir aquests
camins. Això sí, l’autorització va lligada i condicionada al previ
compliment d’importants mesures per garantir que no hi hagi
“problemes” una vegada que estiguin oberts. Per valorar i estudiar tot
això, a més del Batlle, a la reunió hi ha assistit l’advocat que ha
defensat el plet, així com alts càrrecs i tècnics del departament de
Medi Ambient del Consell de Mallorca, institució que s’ha compromès a
col·laborar activament en aquesta obertura de camins.

3

Dimarts

Ahir, dia dels Morts, va fer una ventada de llevant amb fortes ratxes.
Cap a les set de l’horabaixa, va caure una forta aiguada. En uns vint
minuts, en alguns punts de Banyalbufar, es varen registrar fins a 30
l/m2.

7

Dissabte

En el darrer ple municipal i per unanimitat de tots els regidors, s’havia
acordat que avui es posaria a la façana de l'Ajuntament una pancarta
morada amb el lema ‘Compromís contra les violències masclistes’ i que
es faria el mateix el proper dia 25 amb motiu del Dia internacional per
a l’eliminació de la violencia cap a les dones. Malgrat l’acord del ple,
avui no hi ha hagut pancarta a la façana de l’Ajuntament.

9

Dilluns

Si la setmana passada parlàvem de ventades i aigua, aquest cap de
setmana s’ha caracteritzat per tot el contrari: temperatures elevades,
dies de molt de sol, i la mar plana com una bassa d’oli. Coses de
l’estiuet de Sant Martí!!!

11

Dimecres

Ahir va néixer a Palma na Núria Ambròs Ferrer, filla de Jordi Ambròs
Tomás i de Mercé Ferrer Coll. Enhorabona als papàs i als padrins,
Sebastià i Malen!!!

12

Dijous

El passat dia 3 va néixer a Mèxic n’Adrià, fill de Joan Font Sastre (de
Sa Bassa) i de Eulàlia Gomila. Encara que n’Adrià no podrà viatjar a
Mallorca fins d’aquí a unes setmanes, la família banyalbufarina ens
n’ha mostrat algunes fotografies per tal que el puguem conèixer.
Enhorabona a tota la família, sobretot a la padrina Francisca!!!

15

Diumenge

Avui a les 12.00 h del migdia, a la plaça de la Vila una seixantena de
persones han guardat un minut de silenci en record de les víctimes
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dels atemptats ocorreguts el passat divendres 13 a Paris. Les
banderes, tal com ha marcat el Govern central, ondejaran a mitja asta
fins al migdia de demà.
17

Dimarts

Ahir, a les 9 del matí, hi va haver ple extraordinari i urgent. Motiu:
debatre i aprovar un augment d’impostos i taxes perquè, després de la
corresponent tramitació, puguin entrar en vigor a partir del proper 1
de gener. L’equip de govern presentà la proposta d’aplicar un
augment d’un 10% sobre l’Impost de Béns Immobles, d’un 20% sobre
la taxa de recollida de fems (els habitatges passen de pagar 125 a 150
euros) i la taxa de clavegueram serà de 20 euros anuals per habitatge
(fins ara uns 4 euros, aproximadament). Tot això fou aprovat amb el
vot en contra del grup municipal de l’Assemblea per Banyalbufar i es
Port.

18

Dimecres

Ahir, a l’edat de 101 anys, va morir a Esporles Maria Albertí Albertí,
Donya Maria, com la coneixíem la gran quantitat de banyalbufarins i
banyalbufarines que varem ser alumnes seus. Les exèquies han tengut
lloc avui al cementiri municipal d’Esporles i el funeral serà el proper
divendres 20 de novembre. El nostre condol més sentit a tota la
família.

20

Divendres

El passat dia 15 va morir a Palma Catalina Mateu Vallés, a l’edat de 86
anys (na Catalina Banyuls). El funeral es va celebrar el passat dimarts.
El nostre condol més sentit als seus tres fills.

21

Dissabte

Ara sí, s’ha acabat l’estiuet de Sant Martí i, com cada any, el fred ha
arribat de cop, amb caigudes de temperatures de fins a 10ºC. El fred
ha vengut acompanyat de forts vents.

28

Dissabte

El BOIB d’avui publica que, des del passat dia 25 de novembre i fins al
proper dia 4 de desembre, el Batle serà absent del municipi. Per això i
durant aquests dies, el primer tinent de batle, Joan Peralta Palmer,
exercirà les funcions de batlia.

30

Dilluns

Ahir un grup d’una quarantena d’excursionistes de Puigpunyent es va
passejar pel nostre poble. L’Ajuntament de Puigpunyent i l’Associació
Cultural Bany-Al-Bahar havien organitzat una visita guiada per tal de
donar a conèixer i explicar el funcionament del Ma’jil banyalbufarí. Els
excursionistes començaren a caminar a Esporles pel camí des Correu;
mentre baixaven s’aturaren a la Font de la Vila i després feren un
recorregut per diversos trams de les síquies de dalt (fins a sa Costa) i
de baix (fins a can Gelabert).
Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.9

22.2

14.7

Est. AEMET / Sa Coma

24 (03:30)

21 (01:10)

25.5 l.
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