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1

Diumenge

Organitzat per Joves de Banyalbufar, avui i coincidint amb la festivitat
de Tots Sants, ha tengut lloc, a la plaça de la Vila un taller de rosaris
ensucrats. Així, els més petits han pogut aprendre a elaborar els rosaris
que la tradició diu que els padrins joves regalen als seus fillols aquest
dia.

3

Dimarts

Els mitjans de comunicació d’avui s’han fet ressò de la denúncia
presentada per l’agrupació Per Banyalbufar i es Port des Canonge
relativa al tancament, una vegada més, amb pany i clau, de l’accés al
camí públic de Planícia, tot i que el Tribunal Suprem va confirmar ja fa
un any el domini públic d’aquest camí, i ha demanat a l’equip de govern
de l’Ajuntament de Banyalbufar que actuï davant aquest fet.

4

Dimecres

L’Ajuntament de Banyalbufar demana la col·laboració dels veïns per
aportar la fotografia que il·lustrarà el calendari de l’any que ve. Les
fotografies es poden enviar fins al proper dia 16 de novembre.
L’Ajuntament també ha fet públic avui el calendari d’activitats previstes
per a aquest mes de novembre.

6

Divendres

Després de tres setmanes de participar en el concurs d’IB3 televisió Jo
en sé més que tu, l’equip banyalbufarí Feim poble, format per Joan
Darder (de Sa Plana), Andoni de la Iglesia (de Can Gran) i Joan Nadal
(de Cal Tio), ha acabat avui la seva participació. Dels quinze programes
en els quals han participat, han arribar a la final en 11 ocasions.
Enhorabona a tots tres.

8

Diumenge

En declaracions a Última Hora, Pau Bujosa, president de la Cooperativa
de Malvasia de Banyalbufar, afirma que hi ha molt de raïm Malvasia,
però que cap és com el de Banyalbufar. Tot i el cap de fibló de finals
del mes d’agost, que va fer perdre un 50% de la collita, la Cooperativa
confia poder elaborar la Malvasia.

9

Dilluns

A les nou del matí s’ha iniciat un ple extraordinari de la Corporació
Municipal. A l’ordre del dia hi figuraven assumptes tals com el catàleg i
relació de llocs de treball de l’Ajuntament, la resolució del recurs de
reposició a l’interdicte per recuperar la possessió del carrer Jeroni
Albertí, el pla municipal de prevenció d’incendis forestals, el pla
d’igualtat i diagnòstic de l’Ajuntament, el pressuposts per al 2020 el qual
preveu una despesa de 1.635.819,34 euros (inclòs 518.919,00 dedicats
a inversió per a obres subvencionades pel Consell de Mallorca). També
hi havia una moció presentada pel grup de l’oposició demanant la
convocatòria d’ajuts municipals per la pandèmia de la Covid 19, la qual
i per poder desenvolupar millor els aspectes tècnics de la mateixa, va
quedar “damunt la taula”, per a un pròxim ple.
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10

Dimarts

L’Ajuntament, gràcies a la subvenció del Consell de Mallorca 2020 per
als municipis, ha realitzat diverses actuacions a la biblioteca, tals com
la substitució de finestres per millorar l’eficiència energètica o la
instal·lació d’stores i a l’arxiu municipal. La mateixa subvenció ha
permès la instal·lació d’un equip de so al local polivalent de sa Carretera
Nova.

11

Dimecres

Per tal de continuar les tasques de manteniment i neteja la carretera
des Port des Canonge tornarà a romandre tancada avui matí.

13

Divendres

Avui a les 18.00 h ha tengut lloc al local de la carretera nova la
conferència “El cel des de Mallorca”, organitzada per l’Ajuntament.

14

Dissabte

La conferència d’avui, al mateix lloc i hora que la d’ahir, ha versat sobre
“Canvi climàtic: passat, present i futur”.

15

Diumenge

El pilot mallorquí de Moto GP Joan Mir s’ha proclamat avui campió en
aquesta modalitat. En la celebració del triomf, hem pogut veure com el
preparador físic del pilot, el banyalbufarí Tomàs Comas, es mostrava
emocionat pel triomf obtingut. Enhorabona a Tomàs pel seu paper
determinant en la victòria del pilot.

16

Dilluns

Avui ha mort a Barcelona, a l’edat de 47 anys, na Clara Marquina
Orenga. Encara que barcelonina, na Clara va passar els estius i temps
lliure a Banyalbufar des de ben petita. El nostre condol més sentit als
seus familiars, en especial als seus fills Leo i Rai, als seus pares Lluís i
Encarna i a la seva germana Esther. Descansi en pau.

18

Dimecres

Diario de Mallorca publica avui una doble pàgina amb una entrevista a

Tomàs Comas, de can Fontet, amb motiu de la victòria en el campionat
del món de moto GP de Joan Mir, de qui Tomàs és preparador físic i
assistent personal. En Tomàs relata que ha cregut en la victòria del pilot
des del començament del campionat, cosa que, segons diu Tomàs, mai
va creure el pilot.
Última Hora d’avui publica que els mapaches posen en perill la
biodiversitat de la Serra de Tramuntana. El Consorci de Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears n’ha capturat 240 exemplars, sobretot a
Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent, Valldemossa, Sóller i Esporles.
21

Dissabte

Organitzat per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, avui ha tengut lloc,
a l’església parroquial, el concert de la soprano Irene Mas. Amb aquest
concert, la soprano ha presentat un nou projecte, ideat a tres bandes,
que ha consistit en l’estrena d’un nou programa acompanyada del
trompetista valencià Roberto Morcillo i del pianista català Marc Serra.
Aquesta programació pretén jugar i explorar noves sonoritats i atracar
instruments i repertoris que, a primera impressió, poden semblar molt
llunyans entre ells. L’eix central del repertori han estat els texts poètics.
Amb motiu de les restriccions imposades per la pandèmia, s’ha hagut
de restringir l’aforament. No obstant això, els assistents han gaudit del
magnífic concert que ens han ofert n’Irene, en Roberto i en Marc. En
acabar, s’ha sol·licitat una aportació voluntària, una part de la qual es
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destinarà a la reparació de les obres de la teulada de l’església malmesa
pel cap de fibló.
Avui ha mort, a l’edat de 59 anys, en Jaume Tomàs Bibiloni, de can
Paco Sè. Des d’aquí volem fer arribar el nostre més sentit condol a tots
els seus familiars, en especial a la seva esposa Khando i a la seva filla
Francina. Descansi en pau.
24

Dimarts

Amb motiu de la celebració, demà, del Dia internacional per a
l’eliminació de la violència cap a les dones, l’educadora social ha
organitzat una activitat adreçada a nins d’entre 5 i 12 anys. Ateses les
restriccions imposades per la pandèmia, l’activitat es realitzarà en dos
torns, entre les 15.30 i les 17.45 h.

25

Dimecres

L’Ajuntament ha convocat un minut de silenci amb motiu del 20N, avui
a les 12.00 h a la plaça de la Vila. Fa una crida a particulars i a
associacions a participar en aquest minut, amb el lema “Ni una menys”.

27

Divendres

Amb l’objectiu de recuperar el patrimoni gastronòmic de la Serra de
Tramuntana, l’associació Tramuntana XXI va convocar el concurs “La
cuina de la Serra: Compartim el patrimoni gastronòmic familiar”, en el
qual convocava els veïns dels 19 municipis de la Serra a participar-hi.
Els ingredients han de ser cent per cent de producte local i els o les
participants han d’incloure la història de la recepta. La banyalbufarina
Margalida Picornell Picornell, na Margui, hi va participar amb un plat de
“faves escaldines” i ha quedat classificada en tercer lloc en l’acte de
lliurament de premis que ha tengut lloc avui horabaixa a Bunyola.

28

Dissabte

Per finalitzar el cicle de conferències organitzades per l’Ajuntament
aquest mes, la d’avui ha versat sobre “Instruments tradicionals”.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

11

23.2

17.1

Est. AEMET / Sa Coma

23 (22:30)

07 (14:50)

49.2 l
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