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2 Divendres Despús-ahir i a l’edat de 90 anys va morir na Margalida Albertí Vich, (de Can 
Jove) vídua d’en Mateu Flor. El funeral tendrà lloc dimarts que ve a la nostra 
església parroquial. Descansi en pau. 

3 Dissabte Vaja novembre més “humit” que hem tengut enguany. A l’observatori oficial 
de l’AEMET, instal�lat a les marjades de Sa Coma, enregistraren 236 litres de 
pluja i 27 més en el pluviòmetre que Bany-Al-Bahar té devora les cases de 
s’Arboçar. Cal destacar que, dels 30 dies del mes, 17 va ploure. 

5 Dilluns Ahir una cinquantena d’excursionistes de totes les edats pujaren des de la 
Plaça de la Vila fins a Sa Mola. L’excursió estava organitzada per Bany-Al-
Bahar i la veritat és que varen tenir mala sort, perquè la boira els va 
acompanyar quasi tot el dia i fins ben damunt el cim. De tota manera, 
tothom va poder comprovar i gaudir el que esmentava el full explicatiu del 
recorregut: Sa Mola de Planícia, un bosc, un món, un somni ... 

7 Dimecres L’ “Última Hora” d’ahir informava que diumenge passat en Rafel Oliver, de la 
Societat de Caçadors de Banyalbufar, va guanyar el campionat de Balears de 
caça de cegues, que va tenir lloc a la finca de Solleric (Bunyola). Per això en 
Rafel representarà Balears en el proper campionat d’Espanya. Enhorabona al 
caçador i a la Societat que presideix en Joan Darder Alorda. 

8 Dissabte Dilluns passat hi va haver ple ordinari de la Corporació Municipal, del qual 
destacarem l’aprovació de l’avanç de les noves Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic, i del pressupost municipal per al  2012 per un import 
de 1.246.415,00 euros. També s’aprovà el reglament de l’aparcament 
municipal del carrer Comte Sallent, el de la Comissió de Defensa dels Camins 
i dues ordenances fiscals. L’aprovació de les NN SS fou per 4 vots a favor i 3 
en contra (tota l’oposició) però el pressupost tingué el vot favorable del 
regidor d’E.R., Gabriel Seguí Albertí(de Sa Vinya Gran). 

12 Dilluns El Diari de Balears de dimecres passat es va fer ressò d’un altre assumpte 
del ple municipal, com és ara l’aprovació, per unanimitat de tots el regidors, 
d’una moció de revocació del nomenament del Generalísimo Franco com a  
fill adoptiu de Banyalbufar, que havia tengut lloc en un ple de dia 19 de 
desembre de 1936, quan Pedro Vives Font (de sa Botiga, 1902-1986) 
presidia la Comissió Gestora de l’Ajuntament. La moció havia estat impulsada 
per Bany-Al-Bahar. 

15 Dijous El passat cap de setmana varen tenir lloc les Matances populars de Bany-Al-
Bahar. Per “celebrar” la desena edició, mataren un porc de 228 kg., 
engreixat per en Jaume Tomàs Font (de Sa Coma), que també va fer de 
matador. Com sempre, les matances tengueren lloc en el Local Parroquial 
amb una trentena de participants/tes i entre les feines de cosir budells, tallar 
carn, moldre, omplir, etc. també va haver-hi temps per berenar, dinar de 
caldera, fer una xocolata amb ensaïmades, etc., és a dir, dos dies amb un 
bon “trullet” de matances. 
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16 Divendres Despús-ahir, el President de les Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá, va 
rebre en el Consolat de la Mar  la Comissió en Defensa dels Camins Públics 
des Rafal i Planícia. Durant els vint minuts que durà l’audiència, els membres 
de la comissió pogueren explicar-li la problemàtica d’aquests camins i la 
importància que tenen per al futur de Banyalbufar. El Sr. Bauzá manifestà la 
seva bona disposició per ajudar a resoldre aquest conflicte.  

20 Dimarts El Diario de Mallorca de diumenge passat publicà un reportatge sobre els 
marges de la Serra de Tramuntana. Devora una bona fotografia d’unes 
marjades de Banyalbufar, el periodista comença dient “No es oro todo lo que 
reluce ...” referint-se a l’estat de conservació o més bé, de degradació, de 
les marjades de la Serra. I té tota la raó; basta donar una ullada a “ca 
nostra” per veure com els portells són cada dia més nombrosos. 

23 Divendres Aquest divendres i el que ve (dia 30), l’Ajuntament estarà tancat, atès que el 
ple de la Corporació del passat 4 d’agost va aprovar que fossin dies inhàbils 
per a l’administració municipal. 

24 Dissabte Tal dia com avui, però de fa 150 anys (1861), el Diario de Palma, número 
115, pàgina 3, publicava: “... en la confiteria de Bartolomé Garau, plaza de 
Cort, se vende escelente malvasia de 17 años de Banyalbufar a 10 reales 
botella, y vino de naranja de Sóller a 8 reales botella .... En el peso de la 
Harina, manzana 10, número 12, se vende moscatel superior de Banyalbufar 
a 10 sueldos cuarta, y también lo habrá a 8 y a 6 sueldos idem...” 

26 Dilluns La Nit de Matines d’enguany va resultar un poc “freda”. No va haver-hi 
pastorets, ni el Grup de Guitarres i Pues, ni xocolata final. Tot i això, na 
Leonor Bosch Pérez (Can Rua), na Margalida Nadal Albertí (Cal Tio) i na 
Sonia Mir Monroe (Can Ditet) feren una bona interpretació de la Sibil�la, del 
Cant de l’Àngel i del Sermó de la Calenda, respectivament. Malauradament, 
en Jaume de Cal Tio i per raons de salut, enguany no ha pogut fer el seu 
tradicional Betlem. 

28 Dimecres Aquests dies l’Ajuntament ha penjat uns cartells per informar d’una 
campanya de recollida de joguines i de roba, per a diferents entitats de caire 
benèfic. També hi ha un cartell que informa que passat demà horabaixa 
arribarà el Carter Reial a la Plaça de la Vila. Coses interessants, sí senyor !! 

31 Dissabte El BOIB d’avui anuncia que queda exposat al públic l’Avanç d’adaptació i 
revisió de les NN SS i que en un termini de 30 dies es podran presentar 
suggeriments i reclamacions. Això vol dir que s’ha posat en marxa la 
“maquinària” necessària per canviar la normativa urbanística vigent des de 
1986, és a dir, de fa 25 anys. No cal dir que aquestes normes no són unes 
“normes” qualsevol, són les que dissenyaran el Banyalbufar del futur, per 
això la pregunta podria ser ..i quin Banyalbufar volem ? 

 
Informació meteorològica del mes  

 

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

Temperatura (ºC) 7,9 18,4 13,9  Est. AEMET Est. S’Arboçar 

Dia  (hora) 29 (06:50) 1 (15:30)   10,6 5,0 

 


