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4 Dimarts Ahir va haver-hi ple ordinari de la Corporació Municipal, del qual destacarem 
que, com està succeint a molts de municipis de Mallorca, es va votar a favor 
de declarar “la senyera”, o bandera de quatre barres, com a símbol oficial 
d’interès local. El fet que no hi hagués cap regidor del PP a l’hora de votar va 
ser degut a un inconvenient o imprevist de darrera hora.  

7 Divendres Ahir, devers les 9 del vespre, de la part de dalt de la volta des torrent den 
Roig, (s’Olivar de Can Masset) va caure un pi de considerables dimensions 
que va ocupar i tallar la carretera fins que va arribar una brigada del Consell 
de Mallorca per fer-lo trossos (dues horetes de feina). 

10 Dilluns Dijous de la setmana passada, a La Vega (República Dominicana) i a l’edat 
de 69 anys, va morir Ileana Rodríguez, casada amb en Pedro Alorda, de Can 
Prim. Al cel sia. 

15 Dissabte Meteorològicament parlant fa un hivern “raro” i molt ventós. Diumenge 
passat, de part de tard, unes bones bufades de vent, ara d’aquí ara d’allà, 
varen tomar més de dues teules i qualque cimal. Ahir i segons l’estació de 
l’AEMET situada a Sa Coma, la mitjana va ser de 19,4o. Aquesta nit passada, 
a la 01.20, el registre va ser de 21,3o. Sí, sí, dia 15 de febrer !! 

16 Diumenge El Diario de Mallorca d’ahir informa que l’Ajuntament ha enviat un escrit a 
Demarcació de Costes, reiterant la petició formulada el 29 d’octubre passat 
en el sentit de fer les accions necessàries per tal d’assegurar que no hi hagi 
més despreniments a sa Platja. En el mateix diari i en un especial sobre 
“gestió municipal”, es publica una entrevista amb el Batlle on insisteix en la 
importància que té per a Banyalbufar el fet anterior. 

17 Dilluns Avui fa exactament cinc anys que el Govern Balear formalitzà davant notari 
la compra de la possessió de Planícia, exercint el dret de retracte que li 
atorgaven les lleis. Un any i mig abans la societat civil i política de 
Banyalbufar, a partir d’una idea presentada per l’Associació Cultural Bany-Al-
Bahar, havia fet aquesta petició i iniciat una campanya sota el lema Planìcia 
per a Mallorca. Com va dir en aquell moment la revista banyalbufarina Es 
Correu: un somni fet realitat !!  

18 Dimarts Ahir, i a l’edat de 96 anys, va morir n’Antònia Cabot Tomàs (sa madona de 
Can Font), vídua de Bartomeu Font Serra. El funeral serà passat demà a la 
nostra església parroquial. Descansi en pau. 

19 Dimecres Avui, a les persones que agafen es correu a les 7 del matí, els ha vengut de 
nou que la Vila de dalt estava totalment a les fosques. I sembla que al llarg 
del dia no s’hi ha posat remei, perquè quan s’ha fet de vespre continuava 
igual. ¿? 

20 Dijous A poc a poc, l’activitat empresarial i humana torna al nostre “centre urbà”. 
Això es nota amb l’obertura que des de fa uns dies han iniciat els 
establiments (bars i restaurants) que hi ha vora la carretera, la majoria dels 
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quals i en el mes de novembre, havien tancat portes. 

22 Dissabte Dimarts passat, un tècnic del departament de carreteres del Consell i un de 
Medi Ambient, han visitat el tram de l’actual carretera Ma-10 que va des de 
Ca Mestre Vich fins a Sa Torreta, per tal d’estudiar i avaluar el projecte que, 
si va endavant, permetrà obrir l’antic camí Banyalbufar-Estellencs (de Sa 
Costa fins a l’hort de sa Font de sa Menta, o viceversa) com a alternativa del 
GR 221 (ruta de pedra en sec) que ara, i per la part de dalt, està tancat per 
la propietat des Rafal.  

25 Dimarts Despús-ahir, Bany-Al-Bahar va organitzar una excursió que, començant per 
Planícia i després de passar per es Salt des Fonollar, Font de Son Jover, Son 
Fortuny i Es Collet (amb permís per poder visitar les cases i el mirador) va 
acabar a l’aparcament devora sa Font de sa Menta. La novetat és que 
aquesta vegada s’hi afegí un nombrós grup de Puigpunyent (unes 40 
persones) amb la regidora de Patrimoni, Marissa Pla, al cap davant. Unes 
cinc horetes de caminar i compartir experiències amb gent de l’altre costat 
de sa Mola. 

28 Divendres Ja que parlam d’excursions i camins volem destacar i donar l’enhorabona al 
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, per la meticulosa i 
respectuosa feina de recuperació del Camí des Correu que està impulsant i 
realizant. Les obres s’iniciaren ja fa bastant de temps dins la possessió de 
Ses Mosqueres, devora Sa Granja, però en un tram que hi ha quasi damunt 
les cases queda “una meravella”. Recomanam, de bon de veres, anar a 
veure aquesta gran obra de pedra en sec; una intervenció pública de 
restauració d’un camí antic fins ara mai realitzada a Mallorca i que, per cert, 
ja comença a fer enveja en altres indrets de l’illa.  

 

 
TAST DE TOPONÍMIA  #03        Per Tomàs Vibot 
 
Relíquies medievals a nivell oral (II) 
 
 En el passat lliurament ens fixàrem en un topònim ben reixit de la mola banyalbufarina: sa Roca 
Fesa. En aquest, traslladarem la ubicació a un àmbit radicalment distint: ens situarem cap al nord-est, a tan 
sols 30 metres per damunt el nivell de la mar, dins la possessió de Son Bunyola. Aquí localitzàrem fa anys el 
Forat d'Infern , un nom de lloc d'allò ben antic i atractiu, no sols pel significat sinó també per la seva 
composició lèxica. En primer lloc cal situar-lo: es tracta d'una petita depressió situada vora el torrent de Son 
Bunyola, en una zona on predomina la terra roja tan característica d'aquesta vall. A diferència del que hom 
pugui pensar, no designa un "forat", sinó simplement fa referència a una suau clotada on, segons informació 
oral, sempre la calor es condensava.  
 Ara bé, per què podem apuntar un origen tan antic? La raó és simple: la manca d'article entre el 
genèric i el determinant: Forat d'Infern i no Forat de l'Infern. Casos semblants els tenim a la nostra geografia 
illenca i sempre hem pogut constatar, a nivell documental, que les solucions medievals (segles XIII a XVI) 
mai no porten article davant mots que tenen a veure amb conceptes pertanyents a l'àmbit religiós. Es tracta, 
per tant, d'un altre nom de lloc que representa l'antigor de les nostres contrades, transmesa de generació en 
generació i que per tant cal preservar.  
 

 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma 

Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 8.1 22.5 13.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 3  (6:30) 14 (16:00)   13.4 

 
 


