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Octubre  2019

1 Dimarts
La primera notícia d’aquest mes pot ser també la primera de l’any quant a 

importància: l’Ajuntament de Banyalbufar ha rebut la notificació del Tribunal Suprem 

que confirma que els camins de Planícia són de titularitat pública, desestimant així 

els recursos contra la sentència de domini públic del Camí del Rafal. Això implica que 

s’hagin de retirar les indicacions de tancament, s’ha de consentir el lliure trànsit 

públic per aquests camins i es prohibeix qualsevol actuació que obstaculitzi el lliure 

accés per aquests camins. Enhorabona a tots els que tants esforços han dedicat a 

aquesta lluita!!!

Avui ha començat el curs pràctic de mòbils i tablets dirigit a totes aquelles persones 

que vulguin introduir-se en aquest món o ampliar els seus coneixements. Tendrà lloc 

cada dimarts entre les 16.30 i les 18.00 h.

2 Dimecres
L’Ajuntament de Banyalbufar ha fet pública una nota de premsa segons la qual ha 

aprovat el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, tot assumint els 

compromisos adquirits en la seva adhesió al pacte d’Alcaldes. L’objectiu d’aquest pla 

és l’estalvi energètic i l’impuls de les energies renovables, assumint el compromís de 

reduir com a mínim un 40% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030 

respecte de  l’any 2005.

3 Dijous
El Consell de Mallorca ha presentat un pla divulgatiu de les Rutes Culturals Serra de 

Tramuntana, deu rutes que tendran un punt de partida a cada un dels 20 municipis 

de la Serra. De Banyalbufar, Estellencs i Esporles sortirà la ruta denominada “El món 

de l’aigua i les marjades”.

9 Dimarts
La Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, i en relació 

a l’escrit de l’Assemblea “Per Banyalbufar i es Port des Canonge” de 17 de juliol de 

2019, sobre l’estat de la deixalleria de Ses Teules, ha emès un informe sobre l’ús de 

foc i risc d’incendi forestal a aquella zona en el qual assenyala les mesures 

preventives que proposa el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl encaminades 

a evitar la propagació de possibles incendis forestals iniciat en l’esmentada 

deixalleria.

11 Divendres
Avui cap a migdia, un vehicle de tres rodes que circulava a la carretera de 

Banyalbufar ha caigut a la zona de les Coves des Sucre. Al lloc del succés s’hi ha 

desplaçat la Guàrdia Civil i la Policia Local de Banyalbufar, a més dels Bombers que 

han hagut d’ajudar en la tasca de rescatar el copilot, que ha resultat ferit en estat 

greu.

13 Diumenge 
En l’espai “Gent de la Mar” que ofereix IB3 Televisió, hem pogut gaudir de 

l’elaboració d’un plat de calamars preparat per Magdalena (de Can Ferrà), de les 

explicacions sobre la pesca den Toni (net de n’Antònia d’Es Cullisar) i de la tècnica 

per dibuixar peixos den Xavier Canyelles.

18 Divendres
Avui, organitzat per l’IMAS i l’Ajuntament de Banyalbufar, ha començat el “Taller de 

Memòria i habilitats socials”, programa destinat a donar suport psicosocial i educatiu 

als nostres majors. Tendrà lloc cada divendres entre les 11.30 i les 12.30 h.

19 Dissabte
Avui, i al llarg de tota aquesta setmana Banyalbufar s’ha convertit en un municipi 

francès, i així el carrer Major s’ha passat a denominar carrer Beaulieu i l’hotel Mar i 

Vent es diu ara Marie Vent. El motiu és el rodatge de la pel·lícula “The last letter 

from your lover”, gravada també en altres indrets de Mallorca, com Formentor o la 

badia de Pollença. En el cas de Banyalbufar, l’aparcament des Camp den Toios està 

ocupat per la infraestructura de Palma Pictures, empresa que fa la gravació, en 

indrets com Can  Pico o l’Hotel Mar i Vent.

21 Dilluns
A les 9 del matí ha començat el ple de l’Ajuntament d’aquest mes. El punt 2 de la 

convocatòria feia referència a la presentació i aprovació dels pressupostos 

municipals per a l’exercici actual, això és, 2019. Aquests pressupostos ascendeixen a 

la quantitat total d’1.428.520,94 €. Després d’un petit debat, l’oposició hi ha votat en 
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contra, bàsicament perquè el fet de presentar-los al plenari quan només falten 70 

dies per acabar l’any desvirtua la seva finalitat de previsió i control de despeses i 

ingressos. En el punt 4 s’ha debatut i aprovat per unanimitat la moció presentada 

pel grup Per Banyalbufar i es Port des Canonge, demanant l’elaboració d’un inventari 

de camins públics de Banyalbufar que actualment no existeix.

22 Dimarts
L’Ajuntament de Banyalbufar informa avui que fa uns dies que es va reunir amb 

Carlos Martín, de Refugees Welcome per fer-li entrega d’un donatiu recaptat durant 

les Festes Patronals.

23 Dimecres
Avui, a l’edat de 89 anys, ha mort Antoni Cunill Vives. Les exèquies tendran lloc el 

proper divendres a les 11.30 al cementiri de Banyalbufar i el funeral el mateix dia a 

les 20.00 h a l’església parroquial.

Mallorca es troba en alerta groga per intenses pluges que, al llarg d’aquesta passada 

nit, han deixat 62 l per metre quadrat a Banyalbufar. Aquesta DANA ha provocat 

també una gran intensitat de llamps que, encara que han caigut de manera 

generalitzada a tota Mallorca, han afectat sobre tot la zona occidental, que inclou 

Banyalbufar.

24 Dijous
El banyalbufarí Joan R. Darder Duran ha guanyat la Beca Robot d’Enginyeria 

Industrial de la UIB i l’empresa Robot S.A. Enhorabona al premiat i que la formació 

sigui profitosa. 

L’AEMET ha informat que la DANA que els darrers dies ha afectat Mallorca ha fet 

que s’arribés a un nivell de pluges superior al que és normal el mes d’octubre: en el 

cas de Banyalbufar s’han recollit fins a 83.6 litres per metre quadrat.

25 Divendres
Continuam amb notícies de bons estudiants: la Conselleria d’Educació ha entregat 

avui els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior, dotats 

amb mil euros per a cada guardonat, entre els que destacam la banyalbufarina 

Ainhoa de la Iglesia (de Can Gran).

Avui a l’edat de 95 anys ha mort a Muro Gabriel Barceló Mas, qui fou mestre d’escola 

a Banyalbufar en la segona meitat de la dècada dels 60.

26 Dissabte
El taller “Cançons en temps masclistes” que havia d’impartir el psicòleg Julián García 

avui a les 11.00 h en el local social de la Plaça de la Vila finalment ha estat anul·lat.

Informació meteorològica del mes 

Estació AEMET

Sa Coma
Mínima Màxima Mitjana Pluviometria (l/m

2
)

Temperatura (ºC) 14.2 27.4 20.5 Est. AEMET / Sa Coma

Dia  (hora) 26  (02:50) 14  (12:50)  103.6 l


