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Noticiari  Banyalbufarí (nº 133) 

DESEMBRE  2014 
 

1 Dilluns Des de principis del mes passat i fins al mes de març, la nostra única oficina 
bancària, “la Caixa”, ha tornat a posar els horaris d’hivern, això és: els 
dilluns de 8:15 a 14:00 hores i els dijous de 16:30 a 19:45 hores. 

5 Divendres Ahir hi va haver sessió plenària ordinària de la Corporació Municipal. Tot i 
que a l’ordre del dia hi havia deu punts a tractar, destacarem el conveni 
entre l’Ajuntament i l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat pel qual aquest 
Fons rebrà de l’Ajuntament una aportació de 500 euros, tant per l’any 2013 
com pel 2014. 

13 Dissabte Per algunes xarxes socials del poble s’està distribuint i anunciant una 
convocatòria que diu: “Assemblea Banyalbufarina. Si vols aconseguir un 
Banyalbufar millor vine dissabte, 20 de desembre a les 19:30 hores, al local 
de Ses Escoles i començarem a fer-hi feina”. 

15 Dilluns Finalment han estat quinze els candidats i candidates que, entre ahir i 
despús-ahir, s’han presentat a les eleccions que han de servir per configurar 
la nova Junta de Govern de la Comunitat de Regants de la Font de la Vila. 
Segons els Estatuts, dels deu membres que s’han d’elegir, set corresponen a 
la síquia de baix, dos a la de dalt i un a la de Can Nyoc-Son Bauçà. Les 
votacions tendran lloc el proper dia 3 de gener. 

18 Dijous El mes passat dèiem que enguany hi havia pocs esclata-sangs, però sembla 
que aquests darrers dies els cercadors estan més contents: “han vengut més 
tardans, però ara n’hi ha” diuen.  

20 Dissabte En un espot publicitari de caire institucional, que emeten totes les cadenes 
de TV nacional i autonòmiques, informant del vot dels immigrants a les 
properes eleccions locals, surt una vista panoràmica enregistrada a Sa 
Torreta a posta de sol i mirant cap a Sa Dragonera. 

23 Dimarts Dissabte passat els infants, papàs i mamàs de l’Associació Sa Tomàtiga 
deixaren ben engalanada Sa Plaça. Totes les oliveres i brendolats ara 
llueixen amb motius nadalencs realitzats per ells mateixos. Per altra banda, 
l’Ajuntament ha començat a repartir el calendari 2015, enguany amb una 
fotografia de Sa Pera de s’Ase. 

24 Dimecres Els “calamarers” estan aprofitant la collada de bon temps d’aquests darrers 
dies per fer bones pescades. Tot i que, com us podreu imaginar, mai sabrem 
amb certesa quans n’agafen, una prova de “lo bé” que els va és que ahir 
horabaixa i per devora Es Cavall, hi havia una vintena de barques. 

26 Divendres Despús-ahir horabaixa varen tenir lloc les Matines d’enguany. Dins el temple 
parroquial, ben engalanat amb les tradicionals “neules” i amb el Rector 
Antoni Mercant de celebrant, na Sílvia Albertí Mateu, en Miquel Àngel 
Pascual Riera i na Marta Carrió Thomàs, foren els intèrprets de la Sibil�la, el 
Sermó de la Calenda i el Cant de l’Àngel, respectivament. A l’inici de l’acte, 
els més menuts també cantaren una nadala.  
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27 Dissabte Per avui horabaixa, a Sa Plaça està prevista l’arribada d’un patge de SS. MM. 
els Reis d’Orient que ve a recollir les cartes i encàrrecs dels nostres infants. 
Per animar-ho un poc tot hi haurà una festeta. 

29 Dilluns Divendres passat, a Palma i a l’edat de 76 anys, va morir en Domingo 
Verdera, casat amb na Maribel Thomàs Àlvarez, la més petita (80 anys) dels 
set germans i germanes Àlvarez (4 e.p.d.). El funeral serà dimarts que ve a 
l’església de Sant Sebastià de Ciutat. Al cel sia. 

30 Dimarts Assumptes d’aigua. Gràcies el registre manual que en Jaume de Sa Coma 
continua fent els dies de pluja, podem dir que el mes passat varen ser 132 
els litres que va enregistrar. Aquest fet s’ha notat a la Font de la Vila, que ha 
revengut de bona manera. Per cert, les eleccions de la Comunitat de 
Regants estan mobilitzant més gent del que s’esperava. Els 15 candidats/tes 
que s’han presentat estan clarament diferenciats en dos grups. Un de 8 
persones que volen mantenir la independència de la Comunitat i l’altre, de 7, 
que són més partidaris de cedir la gestió a l’Ajuntament. Uns i altres cerquen 
propietaris de finques amb dret d’aigua que puguin votar-los. 

31 Dimecres Just abans d’entrar en el 2015 i com a darrera notícia social d’enguany, 
farem esment a la “bona anyada” que es presenta per a Banyalbufar. A dia 
d’avui i si no anam equivocats, són el manco vuit els nous naixements que 
s’esperen en els propers mesos. Desitjam el millor per a tots ells!!  

 
TAST DE TOPONÍMIA  #12        Per Tomàs Vibot 
 
Es Savell: entre la indústrica i la opacitat lingüí stica 
 
 En 1840 l'erudit mallorquí Antoni Furió, dins l'apartat dedicat a Banyalbufar del seu treball 
Panorama de las islas baleares afegí aquesta interessant nota: “Los jaspes y la piedra berroqueña 
son aquí muy comunes, y nuestras fábricas de vidrio se aprovechan del savell y de las piedras de 
amolar que se extraen de su costa”. I no en fou l'únic. També els estudiosos J. M. Bover, Madoz o 
l'Arxiduc mateix parlaren d'aquesta activitat.  
 Cap a 1997, el nostre veïnat Jaume “Xiscotet”, durant una llarga entrevista amb motiu de la 
redacció del llibre sobre la toponímia de Planícia, em cità aquest topònim (record que per a mi fou 
com si m'hagués tocat la loteria!), no dins la possessió sinó a ca seva mateix, concretament al 
costat d'unes marjades situades a frec del torrent de Can Cerdà. Efectivament. En un extrem de la 
seva propietat hi ha un enderrocall de formacions vermelloses dins la qual s'extreien les pedres de 
savell per a la fabricació de vidre. Investigant per dins el torrent, fins i tot, vaig confirmar el que 
l'informant m'assegurà: un camí de carro dins la banda de Planícia que servia per pujar les lloses.  
 Tal com es pot comprovar, el nom de la pedra -savell- ha donat pas a un nom de lloc (un 
litotopònim), és a dir, seguint un procediment freqüentíssim dins la formació de topònims. Ara bé, 
si relativament fàcil va ser rescatar-lo dels darrers informants i col·locar-lo damunt un mapa perquè 
no es perdés, molt més està essent explicar-ne l'etimologia. En 1999 apuntàrem cap un terme 
grec llatinitzat... Però molt ens en temem que la cosa no va així. Errant, errant, se va encertant! 
 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 5.7 17.3 12.1  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 29  (06:40) 13  (15:40)   18.2 

 


