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4 Dilluns Avui el programa “Cinc dies”, que dedica un espai als diferents pobles de les Illes Balears, 
ho ha fet a Banyalbufar. El reportatge ha inclòs entrevistes amb diferents veïns i un 
reportatge de la Torre des Verger. 

6 Dimecres A partir d’aquest mes i fins a dia 31 de desembre, els usuaris que disposin d’un lloc 
d’amarrament al port de Banyalbufar han de sol·licitar la renovació a Ports de les Illes 
Balears. En concret hi ha 22 amarraments que s’han de renovar, segons ha informat la 
Conselleria de Mobilitat i Habitatge. 

7 Dijous El BOIB d’avui publica les bases i la convocatòria de l’Ajuntament de Banyalbufar per a 
la concessió d’ajudes al lloguer d’habitatges a Banyalbufar. Podeu trobar les condicions 
a l’esmentada publicació i disposau de 20 dies hàbils a partir de demà per presentar la 
vostra sol·licitud. 

8 Divendres Per a avui, i organitzada per l’Ajuntament, hi ha prevista una reunió informativa en es 
Port des Canonge per tractar sobre la regulació i ordenació de la zona de bany i fondeig 
en aquella cala. 

9 Dissabte Avui, organitzat per l’Ajuntament i guiat per Tomàs Vibot, un bon grapat de 
banyalbufarins i banyalbufarines han participat de la ruta “De Ramon Llull a l’Arxiduc: 
Miramar”. 

10 Diumenge Avui ha mort, a l’edat de 72 anys, en Joan Tomàs Tomàs (en Joan des Vivero, fill den 
Joan Prim). El nostre condol més sentit a tots els seus familiars, en especials als seus 
fills i a les seves germanes Antònia, Margalida i Cati. 

12 Dimarts Avui serà el darrer dia que el Forn des Casino obrirà les seves portes. N’Àngel i na 
Margarita es jubilen després de 45 anys a Banyalbufar i a partir d’ara no podrem gaudir 
de les seves ensaïmades, coques i pa.  

19 Dimarts Els mitjans de comunicació publiquen un anunci del Consell de Mallorca relatiu a la 
publicació d’una cadena de postals sobre les torres de defensa amb l’objectiu de 
transmetre i fer viatjar el patrimoni “de Mallorca de mà en mà, de pares a fills, a germans, 
a nebots o a qui t’estimis més”. Les postals es poden trobar a les biblioteques. L’anunci 
està il·lustra amb una fotografia de la torre des Verger. 

20 Dimecres Propera ja la festa de Halloween, que, tot i no ser tradicional a la nostra terra guanya de 
cada any més adeptes, el fotògraf d’afició Enrique Coll ha realitzat una sessió fotogràfica 
amb dos models, maquillats per a l’ocasió. Les sessions de fotografia s’han realitzar a 
Esporles, Es Carnatge i Banyalbufar, en concret a es Camí des Correu. 

21 Dijous Des de Mallorca Activa, i juntament amb la Cambra de Comerç, s’ha fet una convocatòria 
d’eines de suport i formació per a la digitalització dels teixit empresarial dels municipis 
de menys de 20.000 habitants, entre els quals s’hi troba Banyalbufar. Es pot trobar el 
catàleg de formacions i guies al web de l’Ajuntament. 

23 Dissabte Després de l’aturada de l’any passar per la pandèmia, avui, i organitzat conjuntament 
per l’Associació Cultural Bany-al-Bahar, Sa Tomàtiga i Joves de Banyalbufar, i amb el 
patrocini de l’Ajuntament, s’ha tornat a fer una bunyolada a sa Plaça. Els bunyols han 
estat fets per Apol·lònia Mas, amb la col·laboració dels membres de Bany-al-Bahar, Sa 
Tomàtiga ha organitzat tallers per a nins mentre que Joves de Banyalbufar han estat els 
encarregats de les vendes, que, per motius sanitaris, s’han hagut de fer en bosses 
individualitzades. 
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24 Diumenge Avui, amb motiu de la celebració de la Mallorca 312 de ciclisme, la carretera estarà 
tancada entre les 08.30 i les 13.30 h aproximadament, tant cap a Esporles com cap a 
Estellencs. D’aquesta manera, i una vegada més, Banyalbufar quedarà aïllat durant tot 
el matí. 

25 Dilluns A les 9 ha començat el ple de la Corporació Municipal. Per començar, i després que el 
Tribunal de Contractacions de Madrid, donàs la raó a l’empresa Melchor Mascaró SAU, 
s’ha aprovat (4 vots a favor i 3 abstencions) la nova adjudicació del servei de recollida 
de residus a aquesta empresa (substituirà a FCC). Després, i per unanimitat, s’ha aprovat 
el reglament per a la creació del Registre Municipal d’associacions veïnals i sense ànim 
de lucre. A l’apartat de precs i preguntes i a petició de l’oposició, s’ha explicat el projecte 
d’abalisament, fondeig i activitat nàutica que, per a la seva autorització, l’ajuntament ha 
enviat a Demarcació de Costes. El projecte afecta la Cala de Banyalbufar i la platja del 
Port des Canonge. 
Diario de Mallorca publica en portada que Madrid ha marcat un jaciment d’arena davant 
el mar de Banyalbufar per regenerar platges. Segons la notícia, el ministeri ha admès 
que ha cartografiat la zona d’extracció, encara que això no significa que en faci ús. El 
Govern de les Illes Balears ja ha demanat la retirada del projecte. 
Avui han començat les obres per arreglar les goteres de la teulada de l’Ajuntament, obres 
que es duen a terme gràcies a la subvenció del Consell de Mallorca. 

26 Dimarts Les reaccions a l’anunci que Madrid preveu l’extracció d’arena davant la costa de 
Banyalbufar no s’han  fet esperar i MÉS per Mallorca ha presentat una iniciativa per tal 
d’evitar la inclusió d’aquesta zona en el Pla d’Ordenació. Unides Podem ja ha anunciat 
que hi votarà a favor. 

29 Divendres Diario de Mallorca publica avui que el Consell de Mallorca, en la seva darrera reunió, va 
aprovar ampliar la protecció de la Torre des Verger a l’entorn natural que rodeja 
l’esmentada torre, unes 13 hectàrees que, a partir d’ara, quedaran afectades per la 
declaració de Bé d’Interès Cultural. Dins aquestes 13 hectàrees, no s’hi podran instal·lar 
elements que pertorbin la visualització de la torre ni tampoc s’hi podran dur a terme 
accions que distorsionin la seva contemplació. 

30 Dissabte Segons informa Diario de Mallorca, les al·legacions presentades pel Govern de les Illes 
Balears a l’extracció d’arena de Banyalbufar han arribat fora de termini. No obstant això, 
el president de la Comissió Balear de Medi Ambient  confia encara en la sensibilitat del 
Ministeri per tal que les admeti. 
A través dels mitjans de comunicació hem conegut que el divulgador Xisco Garcia, a 
través del seu web, ha recollit en un mapa interactiu informació sobre 60 torres de 
vigilància de Mallorca, entre les quals, com no pot ser d’altera manera, hi apareix sa 
Torre des Verger. Podeu trobar aquesta informació al web de Xisco Garcia 
https://www.torresitalaies.cat/. 
Tot i que s’acaba el mes d’octubre, avui hem tornat a tenir una nit tropical, amb una 
temperatura mínima de 19º. 

31 Diumenge  Per a avui les associacions Joves de Banyalbufar i Sa Tomàtiga han organitzat un taller 
de rosaris i fanalets a la plaça. En acabar el taller, està prevista una passejada per la vila 
amb els fanalets encesos. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 14.1 27.4 19.8  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 28  (22:50) 03  (14:40)    34.6 l 

 


