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Dijous

Dia de Tots Sants. Des que dissabte passat va començar a ploure, no s’ha aturat, i
avui no ha estat una excepció. No obstant això, l’Associació Bany-al-Bahar ha dut a
terme la bunyolada solidària que tenia prevista per dia 27 d’octubre, encara que,
amb motiu de la intensa pluja, s’ha hagut de celebrar dins l’església. Tot i que el
temps no acompanyava, una bona partida de banyalbufarins i banyalbufarines s’hi
han atracat, per degustar els deliciosos bunyols preparats amb l’ajut de diferents
col·laboradores i per participar en la rifa solidària a favor dels damnificats per la
torrentada del passat 9 d’octubre al Llevant de Mallorca. S’han sortejat més de vint
regals donats pels diferents comerços i establiments de Banyalbufar i s’han pogut
recaptar 1.525 euros, que seran ingressats en el compte que l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar ha obert per ajudar les famílies que ho han perdut tot en
aquell desastre natural.
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Divendres

Les intenses pluges continuen provocant incidents i, en el cas d’avui, ha estat la
caiguda d’un arbre en la carretera de Banyalbufar a Estellencs, fet que ha provocat
que el servei de Transport Interurbà (es correu) entre Esporles i Estellencs hagi
suspès els seus trajectes al llarg del dia d’avui, tot i que, a final del dia, ja s’ha pogut
restablir el servei.
Última Hora d’avui recull l’article de l’economista Aina Ginard sobre la zonificació del
lloguer turístic duta a terme pel Consell de Mallorca. En aquest sentit, Banyalbufar
queda inclosa dins la zona que s’anomena zona d’interior saturada, zona en la qual,
a partir d’ara, només es permet el lloguer turístic de 60 dies, tant en pisos com en
habitatges unifamiliars.
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Dissabte

L’AEMET ha informat avui que les pluges d’octubre a Mallorca han pulveritzat els
records històrics en diferents municipis i ha destacat que, en el cas de Banyalbufar,
el passat dissabte, 27 d’octubre, es registraren 111 litres. També s’ha superat el
record mensual, que datava de l’any 1979, quan varen caure 231.6 litres mentre que
enguany n’han caigut 265.8.
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Diumenge

Avui l’ofici del matí s’ha ofert, entre d’altres, en record d’Ana Lamarche, n’Aina de
Can Porret o de la ceràmica, com la recordareu alguns. N’Aina va morir aquesta
setmana passada després d’una llarga malaltia. El nostre condol a tots els seus
familiars.
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Dilluns

Al llarg d’aquesta setmana passada, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la
notícia de la proposta del Consell de Mallorca de destinar un 30% de les inversions
del Pla d’Obres i Serveis de 2019 a les localitats de la comarca del Llevant afectades
per la torrentada, proposta que va ser avalada per l’Assemblea de Batlles i Batlesses.
No obstant això, alguns batlles de municipis petits, entre els quals s’hi compta el de
Banyalbufar, tot i que mostren la seva solidaritat amb el Llevant de Mallorca,
consideren que aquest sistema no és solidari i que els ajuts haguessin pogut sortir
d’altres partides del Consell. La proposta de Mateu Ferrà passa per la idea de crear
un fons de contingència per a desastres naturals, aprofitant els ingressos de l’impost
turístic.
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Dijous

Les intenses pluges de les que hem parlat al llarg de les darreres setmanes han
propiciat que la temporada d’esclata-sangs d’enguany sigui una temporada de les
que ja no recordàvem. Tots els cercadors parlen de les grans troballes que han anat
fent.
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Divendres

La Sindicatura de Comptes ha fet públic avui que ha avisat 17 batlles de les Illes
Balears del fet que s’enfronten a multes coercitives per no complir amb l’obligació de
retre a temps els comptes dels ajuntaments corresponents al 2017. Aquests
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municipis són Palma, Binissalem, Muro, Alaró, Esporles, Sineu, Montuïri, Petra, Llubí,
Maria, Sant Joan, Puigpunyent, Santa Eugènia, Mancor, Fornalutx, Banyalbufar i
Estellencs.
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Dimarts

Aquests darrers dies s’ha publicat un volum de títol “Vigència, transmissió i
transformació de les tradicions orals”, editat pel Grup d’Estudis EtnopoèticsInstitutd’Estudis Catalans, que recull l’article del soci i col·laborador habitual de
Bany-al-Bahar, Tomàs Vibot, sota el títol “Del marquès de Campofranco a Íker
Jiménez”
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Dijous

Els Bombers de Mallorca han hagut de rescatar avui a migdia un home que ha sofert
una fractura a un turmell quan passejava per la Volta des General. L’home, que no
podia caminar, ha hagut de ser traslladat en camilla uns 200 metres pels Bombers
del Parc de Sóller i el Grup de Muntanya d’Inca fins a la carretera per poder rebre
assistència mèdica.
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Dilluns

El temporal de vent d’avui ha provocat diversos incidents al llarg de tota l’illa. En el
cas de Banyalbufar, s’han comptabilitzat ratxes de fins a 82 quilòmetres per hora.
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Dimarts

Avui la UNESCO ha declarat la tècnica de la “pedra en sec” patrimoni de la
humanitat. Ha destacat la importància cultural d’aquest sistema tradicional de
construcció present a diferents indrets d’Europa, entre les quals, evidentment, s’hi
compta Banyalbufar. Enhorabona!!!
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Dimecres

La Direcció Provincial de Trànsit ha convocat els batlles de la Serra de Tramuntana a
una reunió per tractar la problemàtica de les carreres il·legals de cotxes i motos que
es realitzen els caps de setmana. La reunió se celebrarà el proper dimarts 4 de
desembre.
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Dijous

Els mitjans de comunicació informen que responsables del Consorci de la Serra de
Tramuntana, entitat depenent del Consell de Mallorca, han informat a l’Assemblea
per Banyalbufar i Es Port que el departament de carreteres substituirà en breu els
senyals de trànsit que recentment es varen instal·lar a diferents punts del poble.
L’Assemblea havia denunciat que els senyals no s’adeqüen a la fisonomia d’un poble
de la Serra de Tramuntana com Banyalbufar, sinó que, més bé, es corresponen amb
les d’una autopista.
Així mateix, el Consorci de la Serra ha informat que s’ha compromès a fer les
gestions oportunes per solucionar altres temes com el de la restauració de la Torres
des Verger.
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Divendres

El periodista Matias Vallès publica avui un article a Diario de Mallorca sobre el brexit,
la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, titulat “Gibraltar es lo de menos”. No
sense certa ironia, destaca el periodista que un únic súbdit britànic, Richard
Branson, és propietari de més superfície a Mallorca que els sis quilòmetres quadrats
que suposa el penyal de Gibraltar. Es tracta, com ja haureu endevinat, dels nou
quilòmetres quadrats que posseeix a Banyalbufar.
S’ANY DES GRIP

Aquest mes, sens dubte, hem de tenir un record molt especial del que va succeir un mes de novembre, però
d’ara fa 100 anys, el mes de novembre de 1918: s’any des grip. Adjuntam al noticiari d’aquest mes l’article
que en el seu dia va publicar Benet Albertí Genovart a la revista MA’JIL, on fa un interessant repàs al que
va suposar aquella epidèmia d’abast mundial.
Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

10.1

22.6
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Est. AEMET / Sa Coma

29 (06:50)

12 (13:50)

47.2 l
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