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1 Dilluns Avui ha nascut na Marta, filla d’Antoni Torres i de Llúcia Pascual Albertí (de 
Sa Taverna). La nostra enhorabona als papàs, al seu germanet Guillem i a 
tots els familiars. 

2 Dimarts El Bisbat de Mallorca ha fet públics avui una sèrie de nomenaments que 
mostren el major poder que es dóna a les dones dins la institució, amb el 
nomenament de onze dones dins la cúpula de l’església de Mallorca. Entre 
elles, la banyalbufarina Paula Darder Duran, que ha estat nomenada 
directora del secretariat de la pastoral juvenil i vocacional. Enhorabona i 
bona feina! 

11 Dijous Amb motiu de la tragèdia viscuda al Llevant de Mallorca el passat dimarts 9 
d’octubre, com a conseqüència del desbordament dels torrents a Sant 
Llorenç i que ha costat la vida a 13 persones, avui s’ha guardat un minut de 
silenci, a les 20.00 h a la plaça de la Vila, al qual hi han assistit un bon 
grapat de banyalbufarins i banyalbufarines. 

13 Diumenge El Bisbat de Mallorca ha acordat que totes les col·lectes de les misses 
d’aquest cap de setmana vagin destinades a ajudar els damnificats per la 
tragèdia que ha assolat el Llevant de Mallorca. A l’ofici de Banyalbufar d’avui 
s’han recaptat 412 euros. 
Avui a migdia, un cotxe de lloguer ha tirat al terra un ciclista que circulava 
per la carretera d’Esporles a Banyalbufar, a l’altura del Port des Canonge. El 
ciclista, de nacionalitat txeca, ha sofert un traumatisme cranial, cosa per la  
qual ha hagut de ser trasllat a un centre hospitalari. 

14 Dilluns Tal com ja havia anunciat l’AEMET, una important tempesta ha descarregat 
importants precipitacions per tota Mallorca. En el cas de Banyalbufar s’han 
arribat a recollir fins a 45 litres per metre quadrat. 
Diario de Mallorca d’avui publica un article que, sota el títol “Malvasía seca 
2017: Sus aromas están influenciados por el mar y los pinos de Banyalbufar” 
analitza l’anyada d’aquest vi de l’any passat al Celler Can Pico. 

18 Dijous Els mitjans de comunicació d’avui informen que un terç dels ajuntaments de 
les Illes Balears han eludit el control de comptes de la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears, cosa que pot suposar possibles sancions  tals 
com la retenció de les transferències econòmiques que arriben del Govern 
Central. Entre aquests ajuntaments s’hi troba el de Banyalbufar. 

21 Diumenge El suplement que cada diumenge inclou Diario de Mallorca en les seves 
pàgines centrals, recull avui la recepta “Greixera de calamars” de la 
banyalbufarina Francisca Vich Tomás, na Francisca de s’Hotel. 

27 Dissabte Avui, a l’edat de 72 anys, ha mort a Palma na Catalina Albertí Femenias (na 
Lina de Sa Vinya del Ferrà). Des d’aquí volem fer arribar el nostre condol 
més sentit a la seva filla, Rosina, i a la resta dels seus familiars. Descansi en 
pau. 
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Per a avui horabaixa, l’Associació Cultural Bany-al-Bahar havia organitzat, 
amb el patrocini de l’Ajuntament de Banyalbufar, una bunyolada, tal com ja 
es va fer l’any passat. Enguany, a més, i amb motiu dels greus danys, tant 
humans com materials que varen causar les torrentades del passat dia 9 a la 
zona del Llevant de Mallorca (Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera, 
Son Servera i Manacor), s’havia previst realitzar una rifa solidària, possible 
gràcies a l’enorme generositat mostrada per tots els establiments comercials 
de Banyalbufar: hotels, restaurants, colmados, tendes de records, cellers i 
molts d’altres. No obstant això, les intenses pluges que han caigut a partir 
d’avui a mig matí han obligat a la suspensió d’aquesta bunyolada, que, si el 
temps ho permet, es realitzarà el proper dijous 1 de novembre, festivitat de 
Tots Sants. 

28 Diumenge Les intenses precipitacions han anat acompanyades d’importants ratxes de 
vent. Segons ha informat l’AEMET, aquesta nit s’han registrat ratxes de fins 
a 94 km/h a Banyalbufar. 
Conseqüència d’una cosa i una altra han estat els despreniments a la 
carretera que va de Banyalbufar a Estellencs i que, durant un parell d’hores, 
han impedit el pas de vehicles. 

29 Dilluns Avui a les 9.00 del matí, a la Casa de la Vila, hi ha hagut ple ordinari de la 
Corporació Municipal la qual, i per unanimitat, ha votat a favor de renovar el 
càrrec de Jutge de Pau de Banyalbufar a n’Antoni Bosch (Toni Rua). A 
l’apartat de precs i preguntes de l’oposició, el Batlle ha contestat que la 
màquina de pagament que hi ha a la primera planta del pàrquing de sa 
carretera nova fa més d’un mes que no funciona per manca de paper, atès 
que el cost de reposició és molt elevat (2 o 3.000 euros), i que aviat es farà 
un canvi en el sistema d’explotació del pàrquing. També ha informat que, en 
breu, la propietat de Son Coll llevarà la barrera que l’any 2015 va instal·lar 
en el carrer Sard del Port des Canonge. 

30 Dimarts Les pluges continuen i que han estat ben abundants ho demostra el fet que 
aquests dies es pot veure com surt la Font de Ses Gallines, una font que es 
veu brollar per damunt el gran penyal des Montreal i que només ho fa quan 
han plogut més d’un centenar de litres en pocs dies. 
També ho fa, i amb força, el torrent den Roig a la seva desembocadura a 
S’Arenal. Hem pogut recollir imatges que fa molts d’anys que no es veien. 
Una altra conseqüència de les fortes precipitacions han estat els marges 
caiguts i que, en el cas del camí que va a la Pera de S’Ase impossibilita 
l’accés fins als habitatges d’aquella zona. 

31 Dimecres Avui s’ha dut a terme la primera Tramuntana Classic, una prova cicloturista 
que, partint de Peguera, ha recorregut 75 kilòmetres al llarg de la Serra de 
Tramuntana, passant per Es Capdellà, Galilea, Puigpunyent, Esporles, 
Banyalbufar, Estellencs, Andratx i Camp de Mar. En la prova hi ha participat 
llegendes del ciclisme com Toni Rominger o Fernando Escartín. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 9.3 25.4 19.4  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 29  (04:30) 25  (17:10)   265.8 l  

 


