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1 Dissabte La parella formada per Josephine Peñafiel i Robin Latour va arribar a Mallorca el mes 
d’octubre i al llarg de les diferents fases del desconfinament han gravat un vídeo amb 
un recorregut turístic pels cinc punts de l’illa més atractius per a ells. Aquests punt 
són Banyalbufar, Cala Figuera, Deià, Sa Calobra i Formentor. 

4 Dimarts Davant la notícia que el Gobierno de la Nación pretén prendre, com a préstec, els 
estalvis dels ajuntaments per tal de fer front a l’actual situació econòmica, un grup de 
batlles de MÉS i el PI, entre els quals s’hi troba el de Banyalbufar, s’han plantat davant 
la Federació de Municipis atès que aquesta ha avalat els plans del Gobierno. 

6 Dijous Avui han arribat les tres al·lotes de Banyalbufar que amb el grup de parròquies de la 
vall de Sóller i de Llucmajor, i amb l’organització de qui va ser vicari de Banyalbufar, 
Eugeni Rodríguez, han acabat una etapa del Camí de Santiago. Enhorabona a totes 
tres, Maria, Margalida i Pilar. 

9 Diumenge Ahir horabaixa un iot de grans dimensions va embarrancar davant es Port des 
Canonge. Tot i les difícils tasques de rescat de la nau, no es varen haver de lamentar 
desgràcies personals. 

11 Dimarts La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears ha demanat ajuda a la Conselleria 
d’Interior i a la Delegació del Govern per frenar les festes il·legals en els pobles i la 
massificació de les zones de bany. Aquesta situació es veu agreujada en una sèrie de 
municipis que no tenen policia local, com és el cas de Banyalbufar, que, segons 
declaracions del batlle, no té policia des de fa vuit mesos. 

12 Dimecres Avui al migdia s’ha hagut de tallar el subministrament d’aigua en haver-hi problemes 
en una de les canonades. El tall ha durat unes tres hores. 

13 Dijous L’Ajuntament de Banyalbufar, juntament amb l’Associació Tramuntana XXI, han 
convocat una reunió amb els batlles i batllesses dels municipis que es veuen afectats 
pel problema de la conducció temerària i el renou de les motos a la MA-10. 
Segons publica Última Hora, en aquests moments, a Banyalbufar, no hi ha cap cas 
actiu de coronavirus. Esperem que aquesta situació continuï per molt de temps. 

14 Divendres Des d’ara setze municipis de Mallorca, entre els quals hi ha el de Banyalbufar, poden 
accedir a la informació pública sobre territori, cadastre, patrimoni, espais protegits... 
a través del portal www.idelma.cat. 

17 Dilluns Avui a les 7 de l’horabaixa, amb mascareta posada i amb la distància de seguretat 
recomanada, ha començat a la Casa de la Vila el ple ordinari d’estiu. La majoria de 
punts de l’ordre del dia es referien a assumptes de gestió municipal però que 
necessiten d’aprovació pel plenari. Cal destacar la presentació i aprovació conjunta 
d’una moció relacionada amb la problemàtica de les motos, per la qual l’ajuntament 
es compromet a fer diverses accions per millorar la seguretat del trànsit i la reducció 
de renous. Per altra banda l’equip de govern ha presentat una ordenança per regular 
l’estacionament de vehicles en el carrer Major, que el grup de l’oposició no ha recolzat 
pel fet d’afectar a quatre places o cotxes i perquè consideren que “...qualsevol 
modificació dels aparcaments dins el cas urbà hauria de passar per un estudi previ de 
mobilitat...”. 
Veïns des Port des Canonge han denunciat la massificació que pateix la platja aquest 
estiu. El batlle de Banyalbufar, atesa la manca de policia local,  ha sol·licitat una solució 
a la Delegació del Govern. 
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18 Dimarts El batlle de Banyalbufar ha signat avui un ban mitjançant el qual decreta la suspensió 
de les festes patronals de la Nativitat de la Verge Maria, atesa la situació sanitària 
actual derivada de la COVID-19. 
A l’edat de 94 anys ha mort Francisca Tomás Antich, na Paquita de ca na Narcisa. El 
funeral se celebrarà demà, dimecres, a l’església de Sant Sebastià de Palma. Des 
d’aquí volem fer arribar el nostre condol als seus familiars, en especial a les seves 
filles Magdalena i Narcisa i al seu fill Toni. 

19 Dimecres Diario de Mallorca publica avui que el ple en bloc ha exigit al Govern de les Illes Balears 
que no tanqui la Unitat Bàsica de Salut i demana que es torni als horaris establerts 
abans de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma. 

26 Dijous Última Hora col·loca la cala de Banyalbufar entre els deu llocs emblemàtics de Mallorca 
que no es poden deixar de visitar. 

27 Divendres  El batlle de Banyalbufar ha participat avui en la reunió telemàtica que diferents batlles 
han mantingut amb la presidenta del Govern en la qual els ha sol·licitat que augmentin 
els esforços per tal de conscienciar els seus veïns de la importància de complir les 
restriccions establertes per tractar de frenar la pandèmia del coronavirus. 

29 Dissabte Pocs minuts abans de les onze del matí, un fenomen meteorològic combinació d’un 
esclafit i, almenys, un cap de fibló, va provocar ratxes de vent que, en alguns 
moments, varen arribar als 175 km/h. Després dels set minuts que va durar el 
fenomen, la imatge de Banyalbufar era desoladora: milers de pins i oliveres caiguts, 
teulades enfonsades, parets caigudes, carretera i camins tallats, mobiliari urbà i 
particular destrossat... Els danys materials són incalculables i alguns establiments han 
hagut d’avançar el tancament. Afortunadament, no s’ha de lamentar cap dany 
personal greu. A conseqüència de tot això, el poble ha quedat fora servei d’electricitat 
ni d’internet. Tot d’una que ha acabat la forta ventada, molts de voluntaris del poble 
s’han personat a la carretera per poder anar retirant arbres i així obrir un pas fins que 
poguessin arribar els serveis d’ajuda. El fenomen ha afectat també es Port des 
Canonge i Son Cabaspre, a Esporles. 

30 Diumenge Cap a les 00.30 h de la matinada s’ha pogut restablir el servei d’electricitat gràcies a 
la instal·lació d’un gran generador davant el pàrquing de la carretera nova, generador 
que dona servei a la major part del poble, encara que no a tot.  
No s’ha restablert encara la cobertura d’internet ni de telèfon al municipi, però sí que 
hi ha certa cobertura anant cap a Estellencs, en concret a la volta damunt Can 
Caderner. Per això, al llarg de tot el dia la zona ha estat plena de veïns que, a peu o 
en cotxe, s’hi ha desplaçat per poder fer les cridades d’urgència o per poder avisar 
familiars o coneguts de que es troben en bon estat. 
La carretera cap a Palma ha romàs tancada fins a darrera hora de la tarda, per la qual 
cosa ha estat necessari passar per Andratx per entrar o per sortir del poble. 
A mida que es s’ha obert pas als diferents camins, s’ha fet encara més evident la gran 
destrossa causada per aquest excepcional fenomen. Els danys en el patrimoni tant 
paisatgístic, com cultural i personal són molt quantiosos. Com a exemple, la gran 
araucària, o arbre de pisos de la rectoria, tan característica del municipi, o el pi de sa 
Marina, han caigut i així han deixat de formar part del nostre patrimoni natural. 

31 Dilluns Segons ha informat la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca, a partir 
d’avui quedarà reoberta el tram de la Ma-20, entre els quilòmetres 75 i 80, que afecta 
Banyalbufar, després que s’hagin pogut retirar els arbres caigut i les restes de 
despreniments. 
Per altra banda, l’Ajuntament de Banyalbufar ha informat que la carretera des Port 
des Canonge es troba en estat perillós i de difícil trànsit i que les màquines hi estan 
treballant en tasques de neteja. Per aquest motiu demanar que només s’hi accedeixi 
en cas urgent i necessari. 
El renou que més sona a Banyalbufar des de que es va produir el fenomen és el de 
les màquines de serrar. Són nombrosos els particulars, així com també els serveis 
d’emergència, que la fan servir per anar tallant arbres que impedeixen el pas o que 
han fet malbé habitatges. 
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L’altra imatge que ens deixa avui el poble és el de veïns que, de manera personal o a 
través de la contractació d’empreses, han començat a fer les teulades. 
Cap a les 15.00 h s’ha restablert el servei de televisió i, unes hores més tard, el de 
telèfon i la cobertura d’internet. 
En es Port des Canonge, Endesa ha recuperat també de manera provisional el 
subministrament amb la col·locació de grups electrògens i interconnexions a partir 
d’ahir vespre, encara que alguns habitatges han quedat fora subministrament. 
A través dels mitjans de comunicació hem conegut avui que Banyalbufar estudia 
demanar la declaració de zona catastròfica davant la magnitud del desastre del passat 
dissabte. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 17.4 34.7 26.4  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 31  (03:20) 12  (12:50)    22 l 

 


