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1 Diumenge Banyalbufar és un dels 16 municipis que dijous passat signaren un conveni 
de col�laboració amb el Consell de Mallorca per a la recollida selectiva de 
residus. El Consell, mitjançant el contracte signat amb la UTE FCC-Lumsa, 
farà la recollida de paper, envasos i vidre per un període de dos anys. 

2 Dilluns També va ser dijous passat quan na Francisca Tomàs Garreta va sortir en el 
programa d’IB3 TV Uep com anam!! fent i explicant unes receptes de cuina. 
Sembla que les nostres cuineres tenen bo amb aquest programa. 

4 Dimecres Divendres passat, a l’edat de 91 anys i a Barcelona, lloc de residència 
habitual i on també va estudiar i exercir la seva professió de metge, va morir 
n’Antoni Albertí Picornell, des Casino. Descansi en pau.  

6 Divendres Per a demà està prevista, a Sa Plaça de la Vila, una nova edició de la 
Trobada de Randeres i Brodadores de diferents indrets i pobles de Mallorca, 
organitzada per l’entusiasta grup de banyalbufarines i estellenquines que 
dirigeix na Francisca Tomàs Garreta. 

7 Dissabte Per aquest proper dilluns està convocada sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament. A més d’uns assumptes de tràmit, hi ha prevista la votació de 
dues mocions presentades pel grup d’Esquerra Republicana, una per donar 
suport a la vaga de fam per l’Educació que està duent a terme Jaume Sastre, 
i l’altra per la declaració de Municipi Verd com a mostra de suport a 
l’assemblea de docents.  

10 Dimarts Dissabte passat i per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), 
l’organisme encarregat de gestionar el Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana va organitzar una visita guiada a Sa Pera de s’Ase (que no 
Pedra) i a les síquies de la Font de la Vila. Llàstima del fort vent de xaloc que 
va fer tot el matí. A les 14:50 hores, l’estació de l’AEMET a Sa Coma va 
enregistrar 35,2o. 

12 Dijous La setmana passada començaren les anunciades obres de reparació i 
estabilització del talús de Sa Platja (Cala Banyalbufar, diuen ells) per a les 
quals, recordem-ho, el Govern Espanyol té previst destinar-hi 700.000 euros. 
Per aquest motiu s’han tornat a tancar, aquesta vegada de bon de veres, els 
accessos a Sa Platja, tant per la part des Molí com per es Matar, de la qual 
cosa ja s’han queixat els que tenen barques en el port, perquè tampoc hi 
poden accedir. 

15 Diumenge No sabem si és bo o dolent, però el cert és que aquests darrers cinc dies 
hem tengut el que s’anomena “una nit tropical”, és a dir, que la temperatura 
no ha baixat dels 20o. 

17 Dimarts Antoni Palerm Milla, fa uns anys “leader” veïnal del Port des Canonge i que 
de l’any 2007 al 2011 formà part de l’equip de govern del nostre ajuntament  
com a regidor d’Unió Mallorquina, dissabte passat a Madrid, fou elegit per 
formar part de l’equip de treball integrat per 26 persones, que en els propers 
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mesos s’ha d’encarregar d’organitzar la primera “Asamblea Ciudadana de 
PODEMOS”, el grup o col�lectiu que tant d’èxit va tenir a les passades 
eleccions europees i del qual n’Antoni és membre destacat a les nostres illes. 
Enhorabona Toni !! 

19 Dijous Despús-ahir, el president de l’associació d’usuaris del port (AMURES), Pere 
Bosch Carbonell, acompanyat del nostre Batlle, es reuní a Ciutat amb alts 
responsables de la Direcció General de Ports, per tal de mirar de solucionar 
la “vella problemàtica” de qui té dret o no a deixar una barca en el nostre 
port. Les obres que s’hi feren l’any passat havien de servir per adjudicar 
“legalment” els llocs, cosa que –és evident- no va ser així. 

20 Divendres La data d’ahir, per cert, Dijous de Corpus, passarà a la història com el dia de 
la proclamació del nou Rei Felip VI, amb un solemne acte que va tenir lloc a 
Madrid en el Congrés dels Diputats i amb una recepció al Palacio Real. 
Tothom sap de la importància d’aquest esdeveniment, nosaltres tan sols 
volem esmentar que una banyalbufarina, Aina Pilar Albertí Cabot (Cal Tio), i 
per raons de feina, va tenir l’oportunitat de ser present en aquest històric 
acte.  

24 Dimarts Pareix que no fa gaire temps, però ja han passat 25 anys des de que 
començaren les darreres obres de la carretera Esporles-Banyalbufar. El 
“Diario de Mallorca” de tal dia com avui, però de 1989, deia: “...El proyecto, 
cuya ejecución dió comienzo en los primeros días del pasado mes de abril, 
tiene por objeto dotar al citado tramo de carretera de una mayor amplitud 
de calzada ... el presupesto total de las obras a realizar se situa en torno a 
los trescientos millones de pesetas, mientras que el plazo de ejecución 
quedo fijado, incialmente, en los dos años ...” 

 
TAST DE TOPONÍMIA  #07        Per Tomàs Vibot 
 
A voltes amb el topònim Planícia 
 
La possessió de Planícia és un dels referents històrics de Banyalbufar. No entrarem –perquè ja està força 
explicat- en la importància que ha tingut la finca més extensa del municipi des del segle XIII fins a 
l’actualitat. El cert és que el gran latifundi banyalbufarí té un nom simple i sobretot transparent pel que fa al 
significat: una extensa plana enmig de la muntanya, és a dir, una mena d’excepció en el paisatge. I la plana 
que atorga nom a tota la contrada no és altra que el Camp Gran, un dels sementers més rendibles i 
intensament conrats al llarg de la història. No fa referència, tal com alguna vegada s’ha apuntat, a la 
configuració de la Mola (de la qual una part força extensa és de la mateixa finca), una muntanya llarguera i 
plana a la part superior, així com tampoc –tal com m’explicaven algunes de les darreres jornaleres de la 
finca- en té a veure amb la capacitat productiva, tan copiosa que, segons deien “deixava els magatzems 
plens” (i d’aquí *Plenícia). Si un vol quedar ben assaciat –o ple, si s’ho estima més- amb la importància del 
Camp Gran dins la configuració de la possessió, només cal que des de la miranda de les cases volti el cap a 
ponent: entre ell i el puig de Galatzó, s’Esclop i la mar restarà una extensa peça de terra sense pràcticament 
marjar, tan plena de terrossos com dècades té d’història: la planícia que dóna nom a la vella possessió 
banyalbufarina.  
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

Estació AEMET 
Sa Coma 

Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 15,3 35,2 22,5  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 18 (02:50) 07 (14:50)   14,0 

 


