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Noticiari  Banyalbufarí (nº203) 

OCTUBRE  2020 
 

1 Dijous A partir d’avui, la carretera d’Es Port des Canonge sofrirà talls parcials per tal de 
realitzar la neteja i manteniment després del cap de fibló de finals del mes d’agost. 
També a partir d’avui s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs 
de cobrament periòdic anual corresponents a 2020, tals com l’IBI, l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica o les taxes municipals. 

2 Divendres Des del mes d’octubre, l’horari d’atenció al públic de la Unitat Bàsica de Salut de 
Banyalbufar serà els dimarts de 9.00 a 11.00 i els divendres de 12.00 a 13.30, sempre 
amb cita prèvia. 

3 Dissabte Avui ha mort, a l’edat de 79 anys, Josep Cabot Cabot, en Pep de Son Bauzà. El nostre 
més sentit condol a tots els seus familiars, en especial a la seva esposa Joana i als 
seus fills. Atesa la situació sanitària, la incineració se celebrarà en la intimitat i el 
funeral queda ajornat per d’aquí a unes setmanes. 

5 Dilluns Quan ja ha transcorregut més d’un mes del cap de fibló de finals d’agost, brigades de 
la Conselleria de Medi Ambient retiren els arbres caiguts al camí de la Volta des 
General. Fonts de la conselleria han informat que les tasques consisteixen en 
l’eliminació de la vegetació, que és triturada a la mateixa zona. Una vegada hagin 
acabat les tasques de restauració i gestió del camí i aquest sigui segur per al públic, 
la conselleria informarà de la seva reobertura. 
Avui ha nascut na Moira, segona filla de Jaume Albertí (de can Guillem Masset) i de 
na Joana M. Van Dasselaar. Des d’aquí volem fer arribar la nostra enhorabona als 
papàs i al seu germanet Adam. 

6 Dimarts Última Hora  publica avui una ressenya del soci de Bany-al-Bahar Tomàs Vibot sobre 
els Puntals de Planícia: des del Forn de sa Barrereta fins al Pas de sa Rata. 

9 Divendres L’Informatiu d’IB3 ha fet referència avui a la notícia de la restauració de la Torre des 
Verger, que va començar fa més d’un mes i que ha d’estar enllestida abans de finals 
de juny de l’any que ve, amb motiu de la visita de Bel Busquets, consellera de Cultura 
de Consell de Mallorca. La notícia ha recollit també les declaracions del vicepresident 
de l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, Joan Albertí, qui ha tornat a reivindicar la 
titularitat municipal per a la Torre. 

13 Dimarts El batlle de Banyalbufar ha enviat una carta a la Delegació del  Govern en la qual 
adverteix que no es responsabilitza de vigilar el compliment de les restriccions 
sanitàries per la pandèmia atès que a Banyalbufar fa mesos que no hi ha policia local. 
Aquesta situació, que afecta altres pobles, ha provocat que la FELIB demani a 
Delegació del Govern que activi per primera vegada la reserva del 20% de places a 
militars. 
El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha realitzat determinats nomenaments de 
càrrecs dins la Diòcesi. En aquest sentit, el rector de Banyalbufar, Antoni Canyelles, 
ha estat nomenat rector de la Parròquia de la Immaculada Concepció d’Establiments, 
amb l’ajuda del vicari Llorenç Lladó. El rector continuarà les seves tasques a les 
parròquies de la Unitat de Pastoral d’Esporles, Estellencs i Banyalbufar. 

12 Dilluns Avui ha nascut n’Elena Arjona de la Iglesia, primera filla de Francisco Jerónimo i 
d’Ainhoa (de Can Gran). La nostra enhorabona als papàs i als seus avis, en Javier i na 
Cati, així com a n’Andoni, el seu tio. 
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15 Dijous Aquests darrers dies, segons s’ha publicat a través de les xarxes socials, s’han pogut 
veure serps de considerables dimensions en el camí de la Volta des General. A falta 
de determinar quin tipus de serp és, sembla que, en cap cas, són autòctones. 

16 Divendres Avui, a les 17.00 h, hi haurà un taller musical per a infants de 0 a 3 anys a la Biblioteca 
sota el títol “Canta’m un conte”. 

17 Dissabte Avui horabaixa, a les 18.00 h, tendrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació 
Cultural Bany-al-Bahar que se sol dur a terme el mes d’abril i que enguany, amb motiu 
de la pandèmia, es va haver d’ajornar. 
Segons publica Diario de Mallorca, el Consell de Mallorca destinarà un milió d’euros 
als municipis de la Serra de Tramuntana, amb especial atenció als municipis afectats 
pel cap de fibló. Aquesta ajuda permetrà als municipis realitzar dos projectes, un de 
50.000 € i un de 20.000, a excepció dels casos de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, 
que podran presentar un projecte més que la resta. 

19 Dilluns En el programa que IB3 emet cada vespre, Jo en sé més que tu, hi participa aquesta 
setmana l’equip “Feim poble”, format per tres banyalbufarins: n’Andoni de la Iglesia, 
en Joan Darder i en Joan Nadal. A tots tres els desitjam molta sort. 

21 Dimecres Avui ha nascut na Maia, segona filla de Mateu Tomàs (de Sa Coma) i de Marina Villar. 
Des d’aquí volem fer arribar la nostra enhorabona als papàs i a la seva germana 
Martina. 

22 Dijous Davant les fortes ratxes de vent d’avui, l’Ajuntament, per precaució, ha decidit 
precintar una part de “Sa Creu” per tal d’evitar que les teules de l’església que es feren 
malbé amb el cap de fibló puguin fer mal als vianants. 
Aquesta ventada de xaloc ha anat acompanyada d’altes temperatures i Banyalbufar, 
amb 28º, ha arribat a la segona temperatura màxima més alta de tot l’arxipèlag. 

24 Dissabte Amb col·laboració amb la Direcció Insular d’Esports, l’Ajuntament organitza, per a avui 
a partir de les 11.00 h, un taller de jocs populars i psicomotricitat, a la plaça de la Vila. 
Les places són limitades, per a la qual cosa és necessària la inscripció prèvia. 

25 Diumenge Acabat l’ofici d’avui matí el rector ha anunciat que Margalida Cabot, de Cal Tio, després 
de més de 25 anys, ha deixat de prestar els serveis de cura de l’església i de preparació 
de les celebracions, així com de la decoració i enramellat de la mateixa segons el 
temps litúrgic. Els assistents han agraït la dedicació de Margalida amb un aplaudiment. 
També ha comunicat el rector que la reparació dels desperfectes causats pel cap de 
fibló en la teulada de l’església suposa un cost de 165.000 euros. 

31 Dissabte A partir d’avui ja no hi ha restriccions horàries a la carretera des Port des Canonge, 
encara que no es descarten alguns petits talls puntuals. 
Avui matí el grup cultural Vibot-Rutes ha realitzat un recorregut per Banyalbufar per 
tal de conèixer els orígens, la decadència i la recuperació de la Malvasia. Els assistents 
han pogut visitar sa Baronia, l’església i han recorregut el Camí dels Regants per 
acabar amb una degustació de Malvasia a la Bodega Son Vives. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 11.8 28.4 19.1  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 22  (13:10) 16  (21:40)    30 l 

 


