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3 Dilluns Dissabte vespre a Esporles i ahir a Banyalbufar, va fer l’entrada com a 
rector Mn. Rafel Mas Tous, després de ser nomenat per 
l’administrador apostòlic Rector de la Unitat de Pastoral d’Esporles, 
Banyalbufar, Estellencs i S’Esglaieta. 

16 Diumenge Ahir vespre va tenir lloc a l’església parroquial un altre dels actes 
commemoratius del vint-i-cinc aniversari de l’Associació Cultural Bany-
al-Bahar: el concert de la soprano Irene Mas, acompanyada al piano 
per Miquel Àngel Lozano. Ambdós varen oferir un magnífic concert 
amb peces, sobretot, de bandes sonores de pel·lícules, que varen 
entusiasmar el públic assistent. 

17 Dilluns A l’ofici d’ahir, i per sorpresa, Mn. Llorenç Lladó va anunciar que seria 
el nou administrador de la Unitat de Pastoral d’Esporles, Banyalbufar, 
Estellencs i S’Esglaieta, després que l’anterior rector hagi decidit 
secularitzar-se. 

20 Dijous El Diario de Mallorca d’ahir es feia ressò de la passejada fins a Planícia 
que Bany-al-Bahar organitza per al proper diumenge, per celebrar la 
culminació de la llarga lluita en defensa dels camins des Rafal i 
Planícia. Aquesta passejada ve a repetir la que es va fer fa uns sis 
anys i que va marcar l’inici del plet interposat per l’Ajuntament per a la 
reobertura dels camins, pel camí de Ses Collidores. 

24 Dilluns Ahir, i sota la convocatòria de Bany-al-Bahar, més de 400 persones 
varen arribar a Banyalbufar des de tots els indrets de Mallorca, per 
participar en la passejada fins a Planícia. L’horabaixa, quan varen 
tornar a ser a sa plaça, varen poder degustar els bunyols preparats 
per l’associació cultural Bany-al-Bahar sota la direcció de la seva 
presidenta, Apol·lònia Mas. 

25 Dimarts La premsa de diumenge passat es feia ressò de la notícia que la 
conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ja disposa de la 
llicència per poder intervenir en la restauració de les cases de s’Obi, a 
Planícia, així com per poder executar les obres de restauració de les 
cases de Planícia per tal de poder accedir a l’antiga tafona. A més, pel 
que sembla, podria ser que les cases de ses Collidores, en un futur no 
molt llunyà, podrien convertir-se en alberg per als visitants com a 
refugi de muntanya. 

27 Dimecres Ahir va néixer en Noah Mir Molina, fill de Joan Martí Mir Sastre i d’Ana 
Belén Molina Sánchez. La nostra enhorabona als novells papàs, 
padrins i besàvia, Maria. 
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31 Dilluns Avui, a les 09.00 h del matí, hi ha hagut plenari de l’Ajuntament. Els 
punts més destacats han estat l’aprovació de dos projectes que 
subvencionarà el Consell de Mallorca: un de 103.672,80 euros, per 
reformar el tub d’aigua que va de Son Creus a Ses Roquetes, així com 
l’asfaltat de tot aquest tram; i un altre de 102.232,90 euros per la 
millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’Ajuntament. També, 
per unanimitat, es va aprovar una moció presentada pel Grup 
Municipal de l’Assemblea, segons la qual es posarà a exposició pública 
(juntament amb el contingut de la moció presentada) que dia 28 de 
novembre, al darrer ple de l’any 2016, l’Ajuntament de Banyalbufar 
canviarà el nom del carrer Sebastià Moranta per el de Ramon Llull. El 
grup de l’Assemblea va explicar que la seva proposta anava motivada 
per la commemoració de l’Any Llull. 

 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 
 
 

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

Temperatura (ºC) 14.1 
 

27.5 
 

20.3  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 30 (05.30) 25 (08.00)   95.7 l*  

 
 
* Les dades de pluviometria es refereixen al període 6-31 d’octubre ja què, fins a dia 6, 
l’estació no va estar operativa. 


