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Dimecres

Avui, a iniciativa del senador Vicenç Vidal, el Senat ha aprovat una moció amb deu
mesures de protecció de la biodiversitat marina a les Illes Balears i la Mediterrània
Occidental. Entre aquestes 10 mesures, n’hi ha una que és la reconsideració de
l’extracció d’arena de Banyalbufar.

4

Dijous

Última Hora d’avui publica una entrevista al banyalbufarí Josep A. Tur, catedràdic de

Fisiologia en ocasió de la presentació del seu llibre “Història de la cuina i l’alimentació
a les Illes Balears”. En aquesta, Pep afirma que no menjam bé. Així mateix, afirma
que és necessari que ens fixem més en les etiquetes dels productes, sobretot en el
que fa referència als greixos saturats i als sucres simples.
8

Dilluns

En la roda de premsa celebrada avui al Parlament, el portaveu d’EL PI va anunciar
que faria una pregunta al conseller de Medi Ambient sobre quines actuacions pensa a
dur a terme el Govern per aturar el pla d’extracció d’arena davant Banyalbufar. Melià
va considerar “inacceptable” i “desproporcionada” aquesta mesura que “atempta a la
sostenibilitat del medi ambient”

9

Dimarts

Segons publica Diario de Mallorca Richard Branson està treballant ja per convertir la
finca de Son Bunyola en hotel de luxe. Segons el mitjà, els treballs es centren en la
torre de defensa i les teulades, malmeses pel cap de fibló de l’any passat. La intenció
de Branson és que l’hotel pugui estar obert l’any 2023, i comptarà amb 29 habitacions,
amb capacitat per a 58 persones. Així mateix tendrà dues piscines, de 173 i 25 m2
respectivament.
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Dissabte

Avui horabaixa, a l’església parroquial, a les 19.00 h, Bàrbara Bujosa i Leonor Bosch
han presentat el llibre de Pep Tur “Història de la cuina i l’alimentació a les Illes
Balears”.
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Diumenge

Avui matí, hem tengut missa passada per aigua, en el sentit més literal de la paraula,
atès que, mentre se celebrava l’ofici ha caigut una bona ruixada, que ha provocat
importants goteres, sobretot a la zona de l’altar, conseqüència dels mals que el cap
de fibló va provocar en la teulada de l’església el mes d’agost de l’any passat.
Probablement a conseqüència de les pluges que ens ha deixat Blas al llarg d’aquesta
setmana -tot i que a Banyalbufar no s’han enregistrat plogudes com les d’altres punts
de la Serra- una esllavissada a sa pedrera ha deixat la carretera plena de penyals, cap
a les cinc de l’horabaixa. Unes hores més tard, un camió del Consell ha carregat els
penyals caiguts i la carretera no ha hagut de quedar tancada.
Avui, a l’edat de 91 anys, ha mort Joana Albertí Picornell. Des d’aquí volem fer arribar
el nostre condol als seus familiars, es especial als seus fills, nores i nets i netes.
Descansi en pau.
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Dimecres

L’Ajuntament de Banyalbufar ha obert la convocatòria per a la presentació de les
fotografies per tal d’il·lustrar el calendari de l’any que ve. Els interessats poden fer
arribar les seves fotografies a l’Ajuntament fins al proper divendres 3 de desembre.
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Divendres

L’IMAS ha realitzat avui una reunió amb representants dels ajuntaments de Deià,
Fornalutx, Estellencs i Banyalbufar per tal d’analitzar la implantació del Servei
d’Atenció Integral a Domicili (SAID).
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Dissabte

Ha mort, a l’edat de 84 anys, Rosa Estapé Horrach, de Ca s’Estapé. Encara que no era
banyalbufarina de naixement, va passar molts dels estius de la seva joventut a
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Banyalbufar. El nostre condol més sentit als seus familiars, en especial al seu espòs
Toni i a les seves filles Maria Rosa i Neus.
21

Diumenge

Aquests dies El Corte Inglés ha inaugurat el tradicional betlem. Com a novetat,
destacarem que, just darrera el pessebre, hi ha col·locat una reproducció de la Torre
des Verger.
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Dimarts

Si fa deu dies Banyalbufar es trobava entre els municipis de les Illes amb millors dades
respecte dels contagis de COVID-19, atès que feia més de dues setmanes que no
notificava cap cas, aquesta setmana la incidència s’ha disparat arribant a notificar
1.972 casos per 100.000 habitants. Aquesta xifra que sembla elevadíssima, es
tradueix, en casos reals, a 10 positius que, afortunadament, es troben tots bé.
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Dijous

Avui, amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència cap a les Dones,
l’Ajuntament havia convocat una lectura conjunta del manifest a la plaça de la Vila, a
les 12.00 h. No obstant, aquesta lectura a la plaça ha quedat suspesa i ha estat
substituïda per una lectura que es retransmetrà a través d eles xarxes socials.
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Divendres

La secció La Galería del diari Última Hora publica que el Govern d’Espanya no es
recorda de Banyalbufar quan l’ajuntament en demana la declaració de zona
catastròfica pel cap de fibló del mes d’agost de l’any passat, però que sí que se’n
recorda quan es tracta de treure arena de les seves costes.
Avui horabaixa, a Costa Nord, ha tengut lloc el lliurament de premis de la segona
edició del concurs “La cuina de la Serra: receptes tradicionals de productes elaborats”.
Enguany la guanyadora ha estat la banyalbufarina Bàrbara Bujosa, amb una recepta
de “gerret de Banyalbufar escabetxat”. Recordem que ja l’any passat la seva mare,
Margalida Picornell, va obtenir el tercer premi a la primera edició. Enhorabona a la
guanyadora!!!
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Dissabte

L’Ajuntament ha informat que aquesta setmana passada la tinent de batlle Leonor Bos
h s’ha reunit amb representants del Consell de Mallorca per impulsar els fons Next
Generation a Banyalbufar. Segons informa l’Ajuntament, s’han presentat projectes
com la rehabilitació del Camí des Correu i del camí des Port des Canonge, així com
projectes per a la instal·lació de calderes de biomassa per millorar l’eficiència
energètica a diferents indrets del municipi; la necessitat d’un punt verd o la posada
en marxa d’un pla de mobilitat urbana sostenible. Així mateix, es va tractar la
possibilitat de digitalitzar els comptadors d’aigua, la millora de la canalització i una
adequació dels safareigs.
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Dilluns

Avui matí hi havia convocat un ple extraordinari, en el qual, per imperatiu legal, s’havia
d’aprovar el Pla Municipal de Gestió Sostenible de l’Aigua però, davant les nombroses
deficiències i errades materials que ha exposat l’oposició, el punt s’ha retirat de l’ordre
del dia. S’ha aprovat, per unanimitat, la moció presentada per l’oposició contra
l’extracció d’arena que es vol fer entre s’Algar i ses Figuerases.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.7

24.7

14.5

Est. AEMET / Sa Coma

25 (08:20)

01 (02:20)

213.8 l
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