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Dilluns

El passat 18 de gener (diumenge) va néixer na Blanca, tercer infant de
Nicolás Ripoll i Ana Cánaves Sainz. La família de Can Pico torna està
d’enhorabona, especialment els papàs i germanets Gabriel i Carmen.
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Dimarts

Després que el passat diumenge dia 25 i en compliment dels estatuts, una
nova assemblea de la Comunitat de Regants ratifiqués el resultat de les
eleccions i nomenés la nova Junta de Govern, divendres passat va tenir lloc
l’elecció dels càrrecs més destacats, resultant: Bernadí Mir Torrres,
president; Pau Vich Ferragut, vicepresident; Rosalina Albertí Albertí,
secretària; i Francisca Ambròs Alorda, tresorera.
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Dijous

Dilluns passat, a l’edat de 81 anys i després de 48 d’exercici sacerdotal a les
parròquies del Port d’Andratx, Sant Magí de Ciutat i Portals Nous, va morir
Mn. Antoni Picornell Picornell, de Can s’Hereu. Avui tendrà lloc una missa
funeral oficiada pel Senyor Bisbe a l’església de Palma Nova i demà a Santa
Maria, municipi on residia darrerament. Al cel sia.
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Dissabte

Succés poc habitual. En menys de 24 hores s’ha produït la defunció del
matrimoni format per Maria Font Albertí (dijous vespre) i Josep Cunill Vives
(divendres matí), a l’edat de 89 i 90 anys respectivament. El fet va succeir a
Muro, localitat on darrerament vivien amb la seva filla Magdalena. El funeral
tendrà lloc dilluns que ve a la nostra església parroquial. Descansin en pau.
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Dilluns

Aquests dies passats han estat, fins ara, els més fredolers d’aquest hivern,
dijous i divendres la neu va comparèixer pes Cap des Bosquet i per Sa Mola.
La temperatura màxima de divendres va ser de 7,8o i la mínima de 3,2, la
més baixa de tots els dies.
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Divendres

Ahir, en el punt número 10 de l’ordre del dia del ple del Consell de Mallorca,
hi havia l’aprovació inicial del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec, en el
qual i pel que fa a Banyalbufar, hi figura un recorregut totalment nou. S’ha
substituït el camí que passava per Sa Costa, Es Rafal i sa Font de s’Obi, per
un que ara anirà per darrera ca Mestre Vich, cap a Sa Torreta i es camí de
Sa Pera d’Ase, s’Hort Nou, ses cases de sa Menta i per la carretera de
Planícia, fins a la barrera d’Olivaret de Mar. Us fa pensar res això !!
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Dissabte

Per avui, a les 17:00 hores, està prevista una rueta infantil que sortirà
devora l’Hotel Mar i Vent fins a ses Escoles. En acabar i haurà una festeta i
“berenadillo” per als infants. Ho organitza l’associació Sa Tomàtiga.
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Dimarts

Dissabte passat, a mig dia i en el saló parroquial, va tenir lloc la presentació
de la candidata del PP a la nostra batllia, Ana Maria Ferriol Font. L’actual
regidora de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament de Palma va estar
acompanyada i ben recolzada per la “plana major” del PP de les Illes Balears,
amb el seu president, José Ramón Bauzá Díaz, al cap davant. Podem dir que
amb aquest acte públic es dóna per iniciada la cursa electoral banyalbufarina
d’aquest any 2015.
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Dijous

Diumenge passat va néixer na Marina, segon infant de Neus Sastre Albertí i
Jaume Barceló Company, residents a Porto Colom. Enhorabona a tota la
família, especialment als papàs i a en Sergi, el seu germanet.
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Divendres

Més avall podreu llegir les curioses noticies que avui fa exactament 50 anys
publicava el “Diario Baleares”.(*) La crònica era del seu “corresponsal
informativo” Bartomeu Pizà Rosselló, Guàrdia Civil destinat a Banyalbufar.
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Dimecres

Acompanyam en el sentiment a Margarita Lafuente González, per la pèrdua
de la seva mare Helena González Taillefer que va morir ahir a la ciutat de
Màlaga i a l’edat de 90 anys. Al cel sia.

(*)
TV JAPONESA. El pasado día 5 Bañalbufar tuvo la grata visita del equipo de la TV Japonesa, el cual
se encontraba en Mallorca para filmar una película y en la villa rodó varias imágenes del bello y pintoresco
panorama de Bañalbufar, los cuales presenciamos por TVE el día 7.
OTRA VEZ LA MARILLA. Sabido es que existen muchos aficionados a “la marilla” pues recien
terminado el campeonato local 1964 en el que resultó vencedor el equipo B. Piza y R. Sastre, ya se reciben
donativos para el próximo “Torneo Primavera”, entre los cuales don Pablo Bujosa, colono de la Granja de
Can Pico, ha ofrecido algunas de sus ejemplares aves para el final del torneo, lo mismo el señor Juan Flor un
hermoso “cabrit”.
Extret de: Banyalbufar a les publicacions periòdiques, tom II, de J. Albertí i R. Rosselló

TAST DE TOPONÍMIA #14

Per Tomàs Vibot

Es Puntals o Puntals de...
Un dels cims que caracteritzen el perfil banyalbufarí és es Puntals. Amb 893 m sobre el
nivell de la mar, és l'extrem de migjorn del terme i n'ocupa la segona gran cota. En diverses
ocasions ha sorgit el debat (de caire lleuger i distès), especialment durant el transcurs d'una
excursió, quina n'era la solució correcta, alguna defensada amb vehemència: Puntals de Planícia,
Puntals de Son Balaguer, Puntals de Son Fortesa i Puntals de Son Fortuny. La veritat és que totes
quatre tenen raó en dos aspectes: en primer lloc, en el genèric que encapçala el sintagma:
Puntals.
El DCVB apunta que un puntal és una “Barra, tauló o altra peça llarga i sòlida que es fica o
recolza a terra o damunt un suport resistent i serveix per a sostenir o impedir que caigui alguna
cosa”. És a dir, es tracta d'una designació metafòrica atesa la forma agullonada d'aquest extrem
de la mola (observau-lo, per exemple, des del coll des Pi, d'Estellencs). I en segon, en el
complement del genèric, repartit entre quatre possessions: una de Banyalbufar, dues de
Puigpunyent i la darrera d'Estellencs. Resulta que al cim conflueixen les partions de tres
possessions, a excepció de Son Balaguer (que ho fa a escassos cinquanta metres més enfora) i
per tant és lícit que el genèric puntals sigui compartit per les quatre finques que hi fan partió (pam
amunt, pam avall). Ara bé, també és lícit reconèixer que de totes les paternitats se'n reconegui
més la banyalbufarina, ja que com molt bé em va dir fa més de vint anys l'amo en Jaume Munar
de Planícia, “part damunt de sa Mola és també Planícia i, per tant, de Banyalbufar”.
De tota manera, per tal d'evitar controvèrsies d'itinerari o de cafè, la proposta més genèrica
seria defensar la solució única, bella, palmària i genuïna: es Puntals.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

3.2

16.4

10.3

Est. AEMET / Sa Coma

06 (06:00)

23 (11:30)

64.5
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