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Diumenge

Segons informen els mitjans de comunicació, un motorista que circulava per la
carretera d’Esporles a Banyalbufar ha resultat ferit greu en caure per un terraplè.
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Dilluns

Els mitjans de comunicació fan referència a les dades publicades per l’INE relatives al
nivell de renda dels municipis d’Espanya. En el cas de Balears, nou dels deus municipis
que encapçalen el rànquing es troben a la Serra de Tramuntana. En concret,
Banyalbufar ocupa el novè lloc, després de Valldemossa, Deià, Escorca, Puigpunyent,
Esporles, Bunyola, Fornalutx i Estellencs.
Avui una tècnica de Mallorca Activa s’ha desplaçat a l’Ajuntament de Banyalbufar per
resoldre els dubtes sobre la sol·licitud d’ajuts aprovats per l’Ajuntament destinats als
negocis del municipi.
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Dimecres

Des d’avui Banyalbufar torna a disposar d’una expendeduria de tabac. Aquest servei,
que va desaparèixer quan va tancar Can Font, l’ha recuperat Sa Botiga de Banyalbufar.
A més, aviat disposarà de segells postals.
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Dijous

Segons explica Miquel Salamanca, a Banyalbufar patim aquests dies un fenomen
conegut com a Foehn: “un joc entre vent i orografia pel qual puja la temperatura i
baixa la humitat. Si l’aire avança cap a una muntanya i la supera, remuntant-la, perd
temperatura i condensa el vapor d’aigua que conté. Solen formar-se niguls a
sobrevent però en superar l’obstacle, l’aire s’eixuga i guanya temperatura per
compressió adiabàtica”. Això provoca temperatures mínimes extremadament altes.
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Dissabte

Última Hora publica que Territori ha donat llum verda a Branson per a construir un

segon hotel rural a Banyalbufar, en aquest cas a Son Valentí, amb la condició que es
preservi l’actual arquitectura agrària. Tot i que el magnat té la possessió de Son Valentí
en venda, sembla que ho vol fer amb un projecte aprovat.
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Diumenge

Segona nit tropical d’aquest mes a Banyalbufar, segons informa AEMET, amb
temperatures que no han baixat dels 20º.
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Dimarts

Avui ha mort, a l’edat de 80 anys, en Pep Albertí Mulet (en Pep Massot). Des d’aquí
volem fer arribar el nostre condol a la seva família, en especial a la seva esposa Cati,
a la seva filla Marian, i al seu gendre i nets. El funeral se celebrarà dijous, a les 19.30
h, a l’església parroquial de Banyalbufar.
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Dimecres

La campanya publicitària que aquests dies difon la cadena de supermercats Lidl
comença amb precioses imatges de Banyalbufar, tant de sa Torres des Verger com
de S’Arenal.
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Dijous

La Challenge volta ciclista a Mallorca ha passat avui per Banyalbufar. Cap a les tres
de l’horabaixa, i durant 45 minuts, la carretera ha quedat tancada pel pas de la volta.
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Dissabte

Avui ha tornat a passar la Challenge volta a Mallorca, aquesta vegada en sentit
contrari, des d’Andratx cap a Valldemossa, cosa que ha obligat a tornar a tancar la
carretera entre les 13.00 i les 14.00 hores.
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Diumenge

Segons informa l’AEMET, Banyalbufar ha tornat a patir una nit tropical -la tercera del
mes- associada a l’efecte Foehn amb vent de sud. La mínima aquesta passada nit ha
estat de 22.6º, a les 07.30 hores. Preocupa que aquest fenomen és, de cada vegada,
més freqüent.
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Si dijous i ahir varen ser les bicicletes, avui ha estat el torn de les “Vespes”. Durant
més d’una hora, a partir de les 12.00 h aproximadament, gran quantitat d’aquests
vehicles han omplert la carretera.
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Dilluns

Amb la col·laboració de Mallorca Activa, l’Ajuntament ha posat en marxa un directori
municipal d’empreses. Les empreses que ho desitgin es poden inscriure de manera
gratuïtes per tal d’aparèixer en aquest directori.
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Dimecres

Entre avui i demà, totes aquelles persones que ho desitgin, es podran fer la targeta
intermodal a les dependències de l’Ajuntament, sense necessitat d’haver-se de
desplaçar a Palma.
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Dijous

Durant aquesta setmana s’estan duent a terme les tasques de retirada dels arbres
tomats pel cap de fibló del passat mes d’agost en la zona del port i de la platja.
Helicòpters de l’IBANAT intervenen en las tasques d’aquesta zona de difícil accés.
Qualsevol resident a Banyalbufar pot participar aquests dies en la creació d’una marca
turística del municipi. Es tracta de completar, amb una sola paraula, la frase

Banyalbufar és...
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Divendres

L’Ajuntament informa que, amb motiu de les tasques de reparació i desforestació que
s’estan duent a terme a la cala de Banyalbufar, aquesta romandrà tancada pel perill
de despreniments que aquestes tasques suposen.
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Dissabte

Avui horabaixa, a la plaça de la Vila, s’ha presentat el llibre que recentment ha publicat
Tomàs Vibot “Guia essencial de la Serra de Tramuntana”. Una obra ben interessant.
L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat l’informe sobre l’envelliment de la població,
en el qual destaca que la Serra congrega la major part de la població envellida. El
poble amb la mitjana d’edat més elevada de Mallorca és Ariany, al qual segueixen
Escorca, Banyalbufar, amb un 26.4% de població de més de 65 anys, i Estellencs.
L’edat mitjana de la població de Banyalbufar és de 48 anys
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Dilluns

Avui matí, a la Casa de la Vila, ha tengut lloc un ple extraordinari, amb dos punts a
l’ordre del dia, més un tercer que s’ha afegit per raons d’urgència. El primer era
l’aprovació del pressupost municipal d’enguany, el més elevat que ha tengut mai el
nostre Ajuntament: 1.831.628,41 euros, dels quals 509.234,17 corresponen a
despeses d’inversions per a obres que, majoritàriament, estan subvencionades pel
Consell de Mallorca. El segon punt era la votació de la moció del PI, proposant no
assistir als actes de commemoració de la declaració de la Serra de Tramuntana com
a Patrimoni de la Humanitat. Aquests dos punts s’han aprovat amb el vot favorable
de l’equip de govern i l’abstenció del grup de l’oposició. En el tercer punt s’ha aprovat,
per unanimitat, la suspensió del procediment d’adjudicació del servei de recollida de
residus, atès que l’empresa Melchor Mascaró SAU ha presentat un recurs impugnant
l’acord d’adjudicació del servei a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas
SAU; per tant, la decisió ara queda pendent dels Tribunals.

29

Dissabte

Segons ha informat el Consell de Mallorca, aquesta institució està tramitant ajudes
directes per a sectors econòmics de diferents municipis, entre els quals s’inclou
Banyalbufar, que a data d’avui ja hauria cobrat 7.450 € a repartir entre 8 beneficiaris.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

12.7

28.3

19.0

Est. AEMET / Sa Coma

05 (05:20)

15 (17:40)

61.2 l
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