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2 Divendres Un bon grapat de banyalbufarins i banyalbufarines es concentraren a la 
Plaça de la Vila per escoltar les esperades 12 campanades de “la nit vella” i 
celebrar l’arribada del nou any, amb molta bauxa i coets per damunt la Casa 
de la Vila. Després la festa va continuar en el “xacala”, el local situat a la 
Clastra de Sa Baronia i que ja fa uns anys que un grup de joves acostuma a 
obrir per a aquesta ocasió. 

5 Dilluns Més de quatre hores va durar l’assemblea que per a dissabte passat havia 
convocat la Comunitat de Regants de la Font de la Vila per tal d’elegir la 
nova Junta de Govern. Els nervis i la tensió que hi va haver en el seu inici no 
varen ser obstacle per a la realització de les votacions i escrutini final. Prova 
de l’ambient que es respirava és que el diari “El Mundo-Baleares” d’avui, en 
un extens i encertat article, titula: “Guerra por el control del agua entre 
vecinos y políticos de Banyalbufar” i en un requadre destaca “El alcalde 
presenta su candidatura a la Comunidad pero no logra ser elegido”.  

8 Dijous Complint amb el seu compromís, dilluns passat a les 19:30 hores, arribaren 
SS MM els Reis d’Orient. Una vegada situats dins el temple, el Batlle va ser 
l’encarregat de donar-los la benvinguda. A continuació els infants i després 
d’anar-los cridant un per un, s’acostaren al presbiteri per a recollir els regals 
que SS.MM. Gaspar, Melcior o Baltasar, els donaven en mà. 

12 Dilluns Despús-ahir horabaixa, a l’edifici de les antigues escoles, hi havia molta 
activitat. A la planta de dalt, on hi ha la biblioteca municipal, hi havia reunió 
per posar en marxa els assajos d’una obra de teatre que s’interpretarà 
aquest estiu. A la planta de baix, segona reunió del grup que s’ha anomenat 
“Assemblea Banyalbufarina”, i que fa les primeres passes encaminades a la 
presentació d’una nova llista o candidatura a les properes eleccions 
municipals. 

14 Dimecres Continuant amb noticies d’eleccions, el diari “El Mundo-Baleares” d’ahir 
informava (i donava per fet) que Ana Maria Ferriol Font (Palma, 1974), filla 
d’en Sebastià i na Magdalena de Can Font, i actual regidora de Benestar 
Social i Igualtat de l’Ajuntament de Palma, serà la cap de llista del Partit 
Popular a Banyalbufar. Si això es confirma, no hi ha dubte que se’ns 
presenten unes eleccions més que interessants. 

16 Divendres A la Plaça de la Vila ja hi ha el munt de llenya que ha de cremar demà en el 
fogueró de Sant Antoni, i que també ha de servir per fer el caliu necessari 
per a la torrada popular que organitza l’Ajuntament. La celebració continuarà 
diumenge, a la sortida de l’ofici, amb les Beneïdes i posterior refresc que 
enguany, i tal com estava previst des de feia temps, ja no oferirà la família 
de Can Font. La defunció de madò Antònia, el passat mes de febrer, sembla 
que era el punt que havia d’assenyalar el final d’aquesta desinteressada i 
llarga tradició familiar envers Banyalbufar. Un fet que cal reconèixer i agrair. 

17 Dissabte Despús-ahir i després de plantar cara a una llarga malaltia, va morir Manuel 
F. Romero Romero, a l’edat de 63 anys i casat amb Mercedes Vacas 
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Guerrero. En Manolo, o Manel, va arribar al nostre poble l’any 1986 i 
s’implicà activament en la vida social i política de Banyalbufar, essent Batlle 
des del mes de setembre de 1999 fins el juny del 2003, i regidor a la 
següent legislatura. Tant per aquests fets com pel seu tarannà, (un foraster 
que li agradava xerrar i expressar-se en mallorquí) en Manel ens deixa una 
bona empremta. Descansi en pau. 

21 Dimecres Ahir va néixer la primera banyalbufarina d’enguany, es diu Júlia i es el segon 
infant de Kiko Jovanni Roig i Margalida Vives Albertí (del Bar Bellavista). 
Enhorabona a tota la família i especialment al seu germanet Pau. 

23 Divendres Després de cinc dies de ploure cada dia, avui s’ha aturat de fer-ho. Segons 
l’estació de l’AEMET en total han plogut 50,4 litres que, és clar, han deixat 
una bona saó. Meam si tendran raó alguns comentaris meteorològics que 
diuen que enguany serà humit i amb abundants pluges, i fins i tot, segons 
les constel�lacions, els propers mesos pluges excessives. 

26 Dilluns Vaja ventada i quin temporalasso de tramuntana que va fer ahir tot el dia. 
De gran dia les ones arribaven damunt el Cós. En Ramon Mondéjar va captar 
unes fotografies d’aquest fet i una d’elles va sortir en el “telediario” del 
vespre de TV1 (televisión española).  

29 Dijous Despús-ahir, el “Diario de Mallorca”, deia que a Banyalbufar i en el passat 
mes de desembre, hi havia 19 empreses d’alta a la Seguretat Social, una 
menys que dotze mesos abans. Per la nostra banda i per als “amants de les 
estadístiques”, hi afegirem que segons dades de l’INE i en el padró de 2014, 
teníem una població de 313 homes i 240 dones, és a dir, un total de 553 
habitants, 30 menys que en el padró de l’any anterior. 

 
TAST DE TOPONÍMIA  #13        Per Tomàs Vibot 
 
Les variants de l’Àguila 
 
 La costa banyalbufarina està plena de meravelles, no sols orogràfiques sinó també toponímiques. 
Avui parlarem d’un nom que no té cap mena d’opacitat però que remet a una de les fites orogràfiques més 
belles de la nostra riba i concretament de l’antiga vall de Bunyola (avui Son Bunyola). Es tracta de la punta 
de s’Àguila.  
 L’explicació del nom no és altra que la semblança amb el perfil d'aquesta au, especialment evident 
si s'observa des del costat de llevant. És per això que malgrat presenti una gran quantitat de variants, 
l’element zoonòmic mai no ha estat alterat. Les fórmules més antigues documentades són l’Àguila i penyal 
de l’Àguila (segle XVIII). Les variants actuals que poguérem enregistrar fa anys (especialment de 
pescadors) són punta de s’Àguila, punta de s’Àliga i Bec de s’Àguila.  
 Des del costat banyalbufarí es coneix millor per la darrera accepció. En canvi les dues primeres 
tenen un d'origen que hem de cercar entre els pescadors esporlerins i valldemossins. El fet de presentar la 
variant àliga es deu a un fenomen lingüístic molt comú i antic al parlar de Mallorca dit metàtesi (present avui 
dia també en paraules com preda o prebe en lloc de pedra o pebre). No sense raó l'Arxiduc ens en parla 
dient: "És molt bella la vista de la Punta de l'Àliga o de l'Àguila que es veu a baix, agut sobresortint dentat, 
de color blanquinós". 
 

 
Informació meteorològica del mes  

 

Estació AEMET 
Sa Coma 

Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 6.0 19.5 11.4  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 21  (23:40) 15  (14:20)   53,2 

 


