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3 Dimarts Avui matí, al local del parking, ha començat el curs que, organitzat per 
l’Associació de la Tercera Edat, amb el suport del Consell de Mallorca, té com 
a objectiu formar les persones majors en l’ús de mòbils i tablets. Una 
quinzena de persones s’han inscrit en el curs, que se celebrarà cada dimarts. 

5 Dijous Avui ha nascut en Pau, fill de Joan Mateu Mesegue i d’Antònia Vives Tomàs 
(de Sa Coma). Enhorabona als papàs, a la seva germaneta i als padrins. 

8 Diumenge Avui, per primera vegada, ha celebrat l’ofici el nou rector de la Unitat de 
Pastoral d’Esporles, Banyalbufar i Estellencs, el P. Toni Cañellas. Ahir vespre 
va fer l’entrada com a nou rector d’aquesta Unitat a Esporles, amb una 
eucaristia a l’església de Sant Pere, celebració presidida per Mn. Marià 
Gastalver, i a la qual hi va assistir Mn. Llorenç Lladó, qui havia estat fina ara 
administrador de la Unitat. A la celebració hi assistiren nombroses membres 
de les tres parròquies que formen la Unitat Pastoral. 

12 Dijous Avui ha nascut el segon fill d’Antoni Oliver Gornals i Maria del Mar Tomás 
Frau, en Marc. La nostra enhorabona més sincera als papàs, al seu germanet 
i als seus padrins, en Biel i na Gema, membre de la junta directiva de la 
nostra Associació. 

17 Dimarts La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fet públic un informe 
segons el qual 19 ajuntaments de les Illes no han presentat el compte 
general corresponent a l’exercici 2016 dins el termini establert, que 
finalitzava ahir. En la relació de les corporacions locals que no han presentat 
aquesta rendició de comptes, a més dels quatre Consells Insulars, hi figura 
l’Ajuntament de Banyalbufar, que havia de retre els comptes del pressupost 
de 2016 que ascendia a 986.600 euros. 

19 Dijous Avui comença el taller de Memòria i Habilitats Socials, organitzat per 
l’Associació de la Tercera Edat de Banyalbufar. 

20 Divendres Al llarg de tota la setmana, les xarxes socials i els mitjans de comunicació 
s’han fet ressò de la notícia que el tronc d’un dels pins catalogats de la finca 
de Planícia que el passat mes de juny va caure, ha estat emprada per fer un 
banc que s’ubicarà davant les cases. El treball és obra de Thomas Debionne. 

21 Dissabte Primer cas conegut d’okupas a Banyalbufar. Avui els propietaris d’una casa 
han hagut de cridar la Guàrdia Civil quan s’han trobat que, a la casa de la 
seva propietat, a l’altura del Torrent den Roig, davall Can Nyoc, han canviat 
el pany. Mentre la Guàrdia Civil hi era present, han arribat els okupes, una 
parella d’alemanys d’una quarantena d’anys. La Guàrdia Civil ha “recomanat” 
als propietaris que abandonessin l‘habitatge i als okupes se’ls han intervingut 
diverses plantes de marihuana. 

22 Diumenge Avui, el mallorquí Joan Mir s’ha proclamat campió del món de Moto 3. Dins 
l’equip del pilot, el banyalbufarí Tomás Comas exerceix el càrrec de 
preparador físic. La nostra enhorabona per la part que li toca. 
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23 Dilluns En l’ordre del dia del ple d’avui matí, destaquen dues mocions presentades 
pel grup de l’oposició, una sobre la legalització de la deixalleria de Ses Teules 
i una altra sobre la defensa de la democràcia, però el més destacat ha estat 
un incident d’ordre públic provocat per la irrupció, durant la celebració del 
ple, d’una persona que, en veu alta i de manera violenta –verbalment 
parlant-, que ha amenaçat el batlle. Tots els presents han quedat sorpresos i 
assustats davant l’actuació d’aquesta persona, presumptament un dels 
okupes dels que ja hem parlat en aquest noticiari. 

24 Dimarts Avui ha nascut en Màximo, primer fill de Toni Bosch Pérez (de Can Rua) i de 
Micaela Pardo Contardi. La nostra enhorabona als papàs i als seus padrins. 

25 Dimecres Avui vespre, davant l’avís d’un cas de violència de gènere a la casa on 
s’havien instal·lat els okupes (dels quals ja vàrem parlar dissabte i dilluns 
passat), la Guàrdia Civil s’ha personat a Banyalbufar i ha deixat el vehicle 
aparcat a la vora de la carretera (devora la que coneixem com a Casa dels 
Enanitos o Can Nyoc). Els agents han baixat fins a la casa de la que provenia 
la denúncia, on només hi ha trobat la dona que havia telefonat, i mentre 
parlaven amb ella, han sentit explosions. Quan han sortit, han trobat el 
vehicle que havien estacionat totalment cremat. Una de les hipòtesis amb la 
que es treballa, és que l’home que presumptament hauria agredit la seva 
parella, que no ha estat localitzat, hagi estat qui ha cremat el vehicle. 

26 Dijous Els mitjans de comunicació d’avui publiquen que la Guàrdia Civil ha detingut 
l’autor de l’incendi d’un dels seus vehicles. Es tracta d’un home, de 
nacionalitat alemanya, d’uns 44 anys, al qui s’acusa de l’episodi de violència 
de gènere al qual havien acudit els membres de la Guàrdia Civil i d’haver 
cremat el seu vehicle. Arran de la seva detenció, s’ha pogut saber que havia 
estat posat en llibertat ahir mateix, el mateix dia que hauria agredit la seva 
parella, i que té nombrosos antecedents. 

27 Divendres Durant aquests darrers dies, la Conselleria de Medi Ambient s’ha posat en 
contacte amb l’Associació Cultural Bany-al-Bahar per oferir la possibilitat que, 
d’una manera organitzada, els banyalbufarins i banyalbufarines puguin anar 
a Planícia a collir oliva. Atès que enguany la temporada de collita està tan 
avançada i que es necessita un temps per coordinar bé una activitat d’aquest 
tipus, aquesta vegada no ha estat possible realitzar-la. Estaria bé que, en un 
futur, es planifiqués amb més antelació. 

28 Dissabte Continuant amb l’episodi dels okupes, avui vespre l’home acusat d’haver 
maltractat presumptament la seva parella i d’haver cremat el vehicle de la 
Guàrdia Civil, ha pogut ser vist per Banyalbufar, en un dels bars, prenent 
una copa. Sembla, doncs, que ha tornat a ser posar en llibertat. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 14.4 26.8 20.0  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 24  (00:10) 18  (14:00)   47 l  

 


