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Dimarts

Avui, si tot fos com hauria de ser, tocarien començar les festes patronals amb
l’amollada de caramels i el pregó de festes. Però els esdeveniments que han
marcat aquest any, la pandèmia de la COVID-19 per un costat i els mals
causats pel cap de fibló i l’esclafit del passat dissabte, han deixat un panorama
ben diferent i el que impera és la feina de serveis municipals i de veïns que
fan net i retiren enderrocs conseqüència del desastre del passat dissabte. En
aquest sentit, volem felicitar un grup de jovenetes del municipi que han tret
pales i graneres i, coordinats per la regidora Leonor Bosch, s’han dedicat a
agranar carrers i a retirar restes de la tempesta.
Per altra banda, el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures s’ha
desplaçat a Banyalbufar per conèixer l’estat de les carreteres i avaluar els
danys del temporal del passat dissabte.
Segons informa l’Ajuntament de Banyalbufar, ha sortit la línia d’ajudes per a
necessitats derivades de situacions d’emergència. Els formularis i la informació
es poden recollir a l’Ajuntament o a través de la web.
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Dimecres

La carretera al Port des Canonge continua tancada. Només hi poden accedir
els residents. Per tal que les tasques de neteja avancin, l’ajuntament ha
sol·licitat que no es circuli per aquella carretera.
A partir d’avui horabaixa ja es poden adquirir les camisetes que els Joves de
Banyalbufar havien preparat, com cada any, amb motiu de les NO-festes.
A partir d les 15 hores aproximadament, s’ha tornat a interrompre la cobertura
telefonia i d’internet dels diferents operadors de telefonia.
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Dijous

La presidenta de les Illes Balears ha anunciat que estan preparant una sèrie
de mesures que s’aplicaran, a partir de dilluns, en les zones més colpejades
per la Covid-19. Entre aquestes coses, segons informa Diario de Mallorca, hi
hauria Banyalbufar, amb 4 casos actius.
Avui matí, Mae de la Concha, consellera d’Agricultura del Govern, ha visitat les
vinyes que gestiona la cooperativa Malvasia de Banyalbufar per comprovar in
situ els danys provocats pel cap de fibló.
El programa Uep! Com anam? d’IB3 Televisió ha dedicat un reportatge als
danys causats per l’esclafit i el cap de fibló de dissabte passat a la finca Son
Roses Gran, dels germans Joan i Miquel Bujosa.
L’Ajuntament ha habilitat un espai a l’aparcament de Can Toios per a deixar
les restes d’enderroc i poda a conseqüència del temporal i demana que no es
dipositin aquestes restes als contenidors de fems.
També informa l’Ajuntament que dilluns 7 de setembre s’han de dur a terme
tasques de manteniment de l’antena de televisió, per la qual cosa no hi haurà
senyal en tot el matí.
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4

Divendres

Segons ha informat l’AEMET, dissabte passat varen coexistir dos fenòmens:
diversos esclafits i, al manco, un cap de fibló. S’estimen cops de vent de 170
a 190 km/h. L’estació de Banyalbufar va enregistrar cops de 171 km/h, rècord
absolut de la sèrie. Per la seva part, el Grup de Recerca en Climatologia de la
UIB parla d’un esclafit general més evident des de Banyalbufar fins al Coll de
sa Bastida, i localitza dos caps de fibló entre Son Bunyola, Port des Canonge i
Son Cabaspre.
Segons publica Última Hora, Banyalbufar dona per perduda la collita de
Malvasia després de la destrossa a les vinyes.
Les informacions aparegudes ahir relatives a Banyalbufar com a zona
greument afectada per la pandèmia han estat corregides i, pel que sembla,
només hi hauria en aquests moments un cas actiu. La xifra de 4 casos actius
correspondria a dia 25 d’agost.

5

Dissabte

L’AEMET ha informat que a partit del proper dilluns 7 de setembre s’espera
que es formi una depressió aïllada en nivells alts (DANA) a l’àrea mediterrània,
on s’instal·laria fins a dia 9. A conseqüència d’aquesta inestabilitat es preveuen
precipitacions fortes i molt fortes, acompanyades de tempestes, sobretot a la
Serra de Tramuntana.
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Diumenge

L’Ajuntament ha publicat un Ban lamentant els mals causat per l’esclafit i cap
de fibló, tot destacant la solidaritat dels veïns i agraint al voluntaris que varen
ajudar sobretot en les primeres hores per tal d’obrir pas a la carretera. També
agraeix la tasca duta a terme pels serveis de Medi Ambient, Emergències,
Protecció Civil, etc.
Avui migdia s’ha interromput el subministrament elèctric als habitatges per tal
de tornar a poder fer la connexió amb la xarxa de Gesa, de manera que el
generador instal·lat davant el pàrquing de la Carretera Nova ja no serà
necessari.
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Dilluns

A partir de les 4 hores de la matinada han arribat les intenses precipitacions
de les quals ja havia advertit l’AEMET. A Banyalbufar han deixat registres de
fins a 51 litres per metre quadrat.
El Consell de Govern ha acordat sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient la
declaració de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa zona greument afectada
pels fenòmens meteorològics del passat dia 29 d’agost.
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Dimarts

Avui, dia de Sa Festa és un dia atípic. A conseqüència de la pandèmia de la
Covid-19 no s’ha pogut celebrar l’Ofici ni les tradicionals corregudes.
A posta de sol, una gran tempesta de llamps i trons i, fins i tot, una mànega
dins la mar, ha tornat a fer témer el pitjor però, afortunadament, no ha tengut
més conseqüències.
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Dimecres

En la reunió que el conseller de Medi Ambient ha mantingut amb el batlles
dels municipis afectats s’ha acordat que la conselleria executarà tasques de
reparació d’emergència sobre els danys del temporal, a les quals destinarà
279.949€. La conselleria iniciarà la setmana vinent tasques de reparació en la
interfase urbana i forestal de les zones més afectades i a les zones crítiques
de risc d’incendi i en les immediacions de la xarxa viària i de camins mitjançant
la realització de faixes de prevenció.
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Dijous

L’addició de la revista ¡Hola! D’aquest setmana que ha sortit a la venda avui,
dedica un reportatge a Son Bunyola, sota el títol de Una tormenta destroza la

finca del magnate Richard Branson en Mallorca.

2/4

11

Divendres

Una dotzena de guàrdies civils han estat mobilitzats avui matí per assegurar
el desallotjament d’uns ocupes que havien segellat Ca’n Xesc Ramon feia 8
mesos i on havien cultivat importants quantitats de marihuana.
Pedra en Sec i Senderisme ha publicat una actualització de l’estat dels camins
afectats pel danys del cap de fibló. Així, el camí des Correu ha quedat net
d’arbres i ja s’hi pot transitar, mentre que el de la Volta des General segueix
tancat i no s’hi pot transitar. En el Camí des Rafal queden alguns arbres per
retirar, encara que s’hi pot transitar amb precaució.
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Diumenge

El suplement La Almudaina del Diario de Mallorca publica un article amb el
títol La Malvasia supera la tormenta, que dedica a l’inici de la verema per part
dels socis de la cooperativa i dels col·laboradors.
Els batlles de Banyalbufar, Esporles i Deià han lamentat que la presidenta de
les Illes Balears no s’hagi posat en contacte amb ells per interessar-se per la
situació derivada de la tempesta de finals del mes d’agost.

14

Dilluns

Avui ha visitat Banyalbufar la consellera de Territori del Consell de Mallorca,
M. Antònia Garcías, qui s’ha reunit amb el batlle i la regidora Aina Torres per
concretar ajudes per a les persones afectades pel cap de fibló i l’esclafit del
passat 29 d’agost.
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Dimecres

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha visitat les tasques de
reparació dels mals causats pel cap de fibló. A la zona de Ses Teules s’ha
reunit amb els batlles dels municipis afectats a qui ha reiterat que el Govern
ha sol·licitat la declaració de Zona Greument Afectada per ajudar els veïnats i
els pafesos a reparar els danys ocasionats pel temporal.
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Dilluns

Avui horabaixa, a les 18.00 h, ha tengut lloc al local de sa carretera nova, una
reunió per parlar de la creació d’una ecorregió que inclou diversos municipis
de la Serra de Tramuntana com Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles,
Valldemossa, Estellencs i Puigpunyent. L’objectiu és ajudar a dinamització
econòmica de Mallorca mitjançant un model agroalimentari ecològic i local.
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Dimecres

El subministrament elèctric encara no s’ha restablert a es Port des Canonge i
per això avui matí un helicòpter ha realitzat tasques per tal de reconstruir tres
torres caigudes. Aquesta tasca, que abans es feia amb mitjans humans i
materials, era molt laboriosa però l’ajuda de l’helicòpter ha permés fer-ho
només en quinze minuts.
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Dijous

L’Ajuntament recorda que si els particulars volen adquirir llenya és necessari
demanar permís per escrit als propietaris de les finques per tallar pins. En el
cas de les alzines, els propietaris han de tenir autorització concreta de Medi
Ambient.
En aquest sentit, Última Hora es fa ressò de la preocupació que determinats
serradors “agressius” aprofitin les destrosses de la tempesta de finals d’agost
a Banyalbufar per tal de fer negoci.
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Dilluns

A la Casa de la Vila i a les 9:00 del matí hi ha hagut ple de la Corporació
Municipal. Els sis punts de l’ordre del dia es referien a assumptes de “tràmit”.
Més interessant ha estat l’apartat de precs i preguntes que l’oposició formula
a l’equip de govern: l’ajuntament ha presentat al Consell de Mallorca quatre
projectes per a les subvencions del Pla d’Obres i Serveis 2020-2021, entre els
quals destaca la compra de l’immoble situat just damunt l’entrada a
l’aparcament de Sa Carretera Nova (Compte Sallent, 6). També s’ha dit que
per tot el que són feines i serveis necessaris per a la recollida i tractament de
residus municipals (de tot tipus), realitzats el passat mes d’agost, l’ajuntament
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ha pagat, a les diferents empreses que faciliten aquests serveis, un total d’uns
14.000 euros. L’oposició també ha demanat que per tal de no quedar
incomunicats, com va passar dia 29 i 30 d’agost, l’ajuntament contracti una
línia o servei de telefonia mòbil per satèl·lit, tant a la Vila com en es Port des
Canonge.
L’Ajuntament ha instal·lat a Es Port des Canonge dos contenidors d’obra per
dipositar les restes de poda i enderrocs a causa del temporal, mentre que, a
Banyalbufar, el punt continua instal·lat a es Camp den Toios.
L’Associació per al Desenvolupament d’Iniciatives Socioeducatives de Balears
ofereix un servei d’atenció psicosocial per a persones i famílies facilitat a través
del treballador social de l’Ajuntament. El servei s’ofereix els dijous, de manera
quinzenal, a les oficines de l’Ajuntament.
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Dimecres

Després d’anys de tramitació, el Departament de Territori del Consell de
Mallorca ha aprovat concedir l’interès general per a la reforma i ampliació de
la possessió de Son Bunyola, en la qual l’empresari Richard Branson hi vol
instal·lar un hotel rural. Entre les condicions que fixa el Consell, hi destaquen
que les marjades i parets de pedra en sec s’han de mantenir en bon estat, així
com que la desforestació ha de ser l’estrictament necessària per a l’execució
de l’obra. Així mateix, també fa modificacions al projecte bàsic referides a la
recuperació de l’antiga tafona i a l’ús d’un tipus de terra especial per a la
reconstrucció de les marjades.
Promoguda pel batlle de Banyalbufar, avui ha tengut lloc una reunió amb vuit
batlles de la Serra i amb l’Associació Tramuntana XXI per tal d’abordar la
problemàtica de les conductes incíviques i temeràries de conductors de motos
i vehicles en la carretera Ma-10. En aquesta reunió s’han acordat una sèrie
d’accions impulsades pels municipis assistents de manera coordinada, encara
que aquestes accions no han estat concretades.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

14.7

28.3

23

Est. AEMET / Sa Coma

27 (08:10)

18 (18:10)

74 l
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