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Dijous

Començam any nou, per això, una de les feines d’aquests dies és fer canvis
de calendari. L’Ajuntament, com fa una dotzena d’anys i seguint una
iniciativa que poc abans havia posat en marxa Bany-Al-Bahar, ha editat i
començat a distribuir, de franc, el del 2014.
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Dissabte

El mes passat ens va quedar una cosa pendent. Dia 6 de desembre, a la
Rectoria, va tenir lloc la darrera reunió de la Comissió que va organitzar els
actes del Centenari Parroquial. Després de valorar d’una manera “positiva i
digna” el seu desenvolupament, es presentaren les despeses dels actes, les
quals ascendiren a un total de 4.813 euros, 2.490 dels quals foren pels 200
exemplars del llibre commemoratiu. El capítol d’ingressos va ser d’un total de
1.925 euros, dels quals 1.230 varen ser de les vendes del llibre.
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Dilluns

Ahir i a l’hora acostumada, arribaren SS.MM. els Reis d’Orient. A Sa Plaça el
Batlle els donà la benvinguda, mentre que a l’interior de l’església i atesa
l’absència del Rector, va fer-ho el regidor de cultura Joan Peralta. Els Reis
vengueren ben carregats, cosa que era de preveure després de l’èxit que va
tenir la visita del patge reial del passat dia 28 de desembre a la Plaça de la
Vila.
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Dimecres

La premsa d’aquests dies està informant de la presentació d’un nou llibre de
Tomàs Vibot (gran collaborador d’aquest noticiari). És tracta d’una
publicació dedicada a repassar i homenatjar la trajectòria d‘Antoni Despuig i
Dameto (el Cardenal Despuig) autor del famós mapa de l’illa de Mallorca,
realitzat el 1784.
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Dijous

El Diario de Mallorca d’ahir informava que el Govern de les Illes Balears
enguany privatitzarà la gestió dels ports que són de la seva competència, el
de Banyalbufar entre ells. Segons el diari, hi ha 32 llocs per a petites
barques, encara que l’associació d’usuaris del port, AMURES, ens ha aclarit
que aquest número és aproximat i que les alcoves que estan al costat no són
competència de Ports sinó de la Demarcación de Costas (Govern Central).
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Divendres

Per aquest diumenge, i segons va fer saber el Rector, hi haurà les beneïdes
de Sant Antoni i posterior refresc a Sa Plaça. El fogueró que organitza
l’Ajuntament està anunciat per al proper dissabte dia 18.
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Diumenge

L’“Última Hora” de dijous passat informava que el Consell de Mallorca
deixarà “a zero” el deute que manté amb els ajuntaments de Mallorca.
Segons la llista que acompanya la notícia, al nostre Ajuntament li
transferiran 402.645,94 euros. No són dos duros, no !!
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Dilluns

Despús-ahir i a l’edat de 88 anys va morir na Joana Mª Vidal Niell, la mare
de Margarita Quintana, casada amb Miquel Albertí (Masset). El funeral
tendrà lloc demà a l’església de Santa Margalida de Ciutat. Descansi en pau.
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Dijous

Dilluns passat va néixer el primer banyalbufarí d’enguany. Es diu Philip i és el
segon infant de Júlia Burgel (Restaurant 1661) i Marcos Picornell Funke (de
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Son Tomàs). Na Clara, que ben aviat complirà tres anys, està molt contenta
de tenir un germanet. Enhorabona a tota la família.
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Dissabte

Contrastos. Mentre que les beneïdes de diumenge passat a Banyalbufar
foren escafides, a Estellencs fou tot el contrari, motiu: un equip de la TVE les
va enregistrar per formar part d’un concurs que cerca “el pueblo más
divertido de España”. Estellencs s’ha presentat a aquest concurs televisiu
nacional que, a l’etapa final, reunirà 22 pobles seleccionats entre tota
España. Sort, estellenquins !!
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Dimarts

Han començat les obres d’una nova passarella per a vianants que, des de la
planta superior, connectarà l’edifici de l’aparcament municipal de Sa
Carretera Nova amb el carrer de Jeroni Albertí, just ben davant l’Hotel de
Son Borguny. El projecte d’obra va ser redactat per Bartomeu Nicolau Mayol
i compta amb una despesa autoritzada de 86.856,34 euros. Per executar
l’obra l’Ajuntament va convidar tres empresaris del poble a presentar el seu
pressupost i com que tan sols va arribar el de “Treballs en pedra”, d’Antoni
Albertí Salamanca, aquesta va ser l’empresa “seleccionada”.
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Dissabte

Ens trobam de ple en els dies de la lluna vella (o minvant) de gener, uns
dies que abans estaven ben assenyalats en el calendari per dedicar-los a
feines com: tallar canyes, fer politxons, estalons, etc., perquè tothom sabia
que la fusta o llenya tallada en aquest temps té més durada.
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Divendres

Ahir vespre, en el programa Uep com anam!! que emet IB3 TV, varen sortir
dos petits reportatges de Planícia, un explicant l’exsecallada de garrovers i
oliveres que s’hi està fent i l’altre sobre el “volandero” o gàbia d’adaptació
d’aucells que, després d’un temps de captivitat, s’han d’alliberar. Aquesta
gran gàbia es va installar en el Camp Gran fa uns quans mesos.

TAST DE TOPONÍMIA #02

Per Tomàs Vibot

Relíquies medievals a nivell oral (I)
L'especial orografia banyalbufarina ha marcat la fixació i la posterior fossilització de topònims
d’origen medieval. Gràcies als diversos documentaris que s'han publicat al municipi en podem trobar una
bona partida, els quals anirem analitzant i reproduint en propers lliuraments. Ara bé, en tenim alguns de
tradició oral que han estat transmesos des dels primers temps de la implantació de la nostra llengua fins
a l'actualitat.
El primer que volem posar de relleu és dins la possessió de s'Arboçar, just per davall del camí des
Carro: sa roca Fesa. Es tracta d’una roca de grans dimensions, amb un gran clivell que recorre tota la
cara visible. La petja del passat la trobam precisament en el determinat fesa. Aquest adjectiu és derivat
del llatí vulgar fendre (del clàssic findere, el participi perfecte passiu del qual és fissum –d’aquí la paraula
fissura-). Aquesta solució només roman a la geografia malloquina en dos casos més: un primer per la
costa del llevant mallorquí (sa Fesa) i un altre al terme de Bunyola, en un ambient també de muntanya
(pas de sa Fesa).
Davant un cas tan bell i alhora tan antic, cal que els banyalbufarins el recordem i emprem perquè,
tal com ens va arribar, el puguem també transmetre.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

7.90

20.4

13.1

Est. AEMET / Sa Coma

31 (08:20)

4 (16:30)

35,8
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