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Dissabte

Ens trobam en dies de festa i celebracions, n’hi ha d’antigues i modernes,
unes cíviques i altres religioses, ho explicam. Avui és festiu perquè
commemoram la data que entrà en vigor el nostre Estatut d’Autonomia de
1983 (Dia de les Illes Balears); dijous passat va ser el Dijous Llarder (46 dies
abans del Diumenge del Ram), demà serà el Diumenge de Carnaval i
dimecres que ve el de Cendra. N’hi ha per triar !!.
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Dimecres

Ja fa unes setmanes que, com a la resta de pobles de la Serra de
Tramuntana, el Consell de Mallorca ha installat, poc abans de les entrades
del casc urbà, un rètol o cartell fent esment i divulgació de la declaració de
Patrimoni de la Humanitat d’aquest paratge.
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Dissabte

Ahir i a l’edat de 93 anys, va morir a casa seva en Miquel Picornell Picornell
(en Miquel Gran), casat amb n’Antònia Vich Albertí. La vetlla serà demà a les
installacions del cementiri d’Esporles (com s’acostuma a fer des de fa poc
temps) i el funeral tendrà lloc dilluns a la nostra església parroquial. Descansi
en pau.
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Dilluns

Ara que disposam d’informació més detallada, podem dir que el passat 10 de
febrer (avui fa un mes) el Consistori va celebrar dos plens extraordinaris. A
les 9:30 es va aprovar, per unanimitat, el pressupost de 2014, amb un total
de 942.064,00 euros. En el capítol de despeses les dues partides més
importants són: 362.850 € (38,51%) per a personal i 410.115 (43,53%) per
a bens corrents i serveis. A les 10:00 i també per unanimitat, es va aprovar
la reconversió de l’expedient instruït per anomenar filla illustre la Sra. Maria
Albertí Albertí, per a l’atorgament de la distinció honorífica de “Medalla d’Or
de Banyalbufar”, amb la creació adjunta d’una “Beca Maria Albertí per a
l’educació”, la qual es dotarà anualment a càrrec dels pressuposts
municipals.
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Divendres

Dimarts passat el Ple del Parlament va aprovar la Llei d’ordenació i ús del sòl
de les Illes Balears. Segons la premsa, aquesta Llei pot suposar que unes
20.000 cases i/o construccions illegals situades en sòl rústic quedin
“regularitzades”. Si les illes i illots de Balears tenen una superfície
aproximada de 498.457 hectàrees i Banyalbufar en té 1.804, podria resultar
que 72 d’aquestes construccions estiguin situades en el nostre municipi, què

us sembla la proporció, exagerada o real?
18

Dimarts

És ben sabut que l’itinerari o excursió del Camí des Correu és un dels més
coneguts i transitats de Mallorca. Entre tanta gent, a vegades n’hi ha que
necessiten ajuda, com la que despús-ahir va necessitar una allota que
s’havia fet mal en el turmell per devora Can Valent (davall Son Creus).
Menys mal que a la finca de d’abaix, Sa Teulera, hi havia en Xan i na Bel,
que s’oferiren i la davallaren amb cotxe fins a la vila. Un 10 !!
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Dijous

Diumenge passat, a les marjades de Can Solom (contrada de Sa Font de Sa
Menta) va arribar un colom missatger que en una de les seves cames duia
una anella que l’identificava com a procedent de Portugal. L’animaló estava
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“tocat d’ala” i el propietari de la finca el portà a la columbòfila de Porreres.
D’allà ens han informat que estan fent gestions per esbrinar més coses sobre
el seu llarg “peregrinatge” de Portugal a Banyalbufar i, tal vegada, poder
repatriar-lo.
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Dissabte

Els mitjans de comunicació d’ahir es feren ressò del comunicat de premsa
que el dia abans havia emès la Delegació del Govern a les Illes Balears,
informant que el Govern Central invertirà més de 700.000 euros per reparar i
estabilitzar el talús de “Cala Banyalbufar” i que, a més, vol fer-ho abans que
arribi l’estiu. Sens dubte i com ja ha dit el Batlle en declaracions als mateixos
mitjans, una notícia molt positiva i una bona inversió que permetrà fer més
segura sa Platja. Cal recordar que actualment, i des dels despreniments que
hi va haver el passat 3 d’agost, està oficialment tancada.
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Dilluns

Un any, quasi dia per dia, és el que ha durat la banderola installada a la
façana del campanar i allusiva al Centenari Parroquial. El fort vent de
divendres i dissabte passat l’han deixada “feta pols”.
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Dijous

Desprès de la notícia de les properes obres a sa Platja, aquests dies i en
determinades xarxes socials locals, han sortit comentaris i suggeriments en
el sentit que, com preveu la Llei 16/1985 “del Patrimonio Histórico Español”,
es podria aprofitar almenys un 1,00% del pressupost per fer alguna
intervenció en els molins (declarats BIC l’any 2007) i, recordem-ho, presents
a Banyalbufar des de l’època musulmana. No és una mala idea, no, perquè

bé que ho necessiten els nostres històrics i oblidats molins!!
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Dissabte

Despús-ahir vespre, en el programa Uep com anam!! de IB3 TV, va sortir na
Maria Picornell (de Can Paco), i a la marjada de just damunt la volta des
Jornal d’en Nofre, va explicar com fer i cuinar una paella. I bé que ho va fer.

TAST DE TOPONÍMIA #04

Per Tomàs Vibot

Un topònim d’origen incert (o no): Cala Gata
Aquest curiós topònim s'ha associat a la teulera que hi havia (i de la qual queden les ruïnes) al
costat de ponent del Torrent de Son Coll, dins la possessió de Son Bunyola. A causa de no haver-se trobat
cap document que doni més clarícies sobre aquest lloc, l'explicació només se'n pot aventurar a partir
d'hipòtesis. En primer lloc, sembla necessari temptejar sobre la conjetura d'un origen no relacionat amb la
teulera. Pensam que hem de veure el primer component (això és cala) com a accident geogràfic litoral i no
el compost ca la (és a dir, "casa de la"). El problema es presenta quan veim que en aquest lloc no hi ha tal
cala sinó més bé una punta. Per tant, s'ha de suposar un sensible desplaçament físic del mot, ja que a
ambdues bandes d'aquest indret sí existeix aquest accident geogràfic, sobretot el que trobam a la banda
oriental i que coincideix amb la desembocadura del Torrent de Son Coll. Del segon element (gata), fàcilment
ens podem decantar d’un animal o d’un possible malnom i aventurar-nos a pensar en un més que probable
referent dins el món de la mar. Una gata, en el llenguatge mariner, designa la barra robusta que duen
algunes embarcacions per tal d'hissar o arriar bots o altres càrregues. Aquesta activitat, com molts sabreu,
fou habitual en aquesta costa fins no fa gaire. I sinó recordem el més que explícit Carregador de ses
Garroves situat poc més amunt.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8,1

20,0

13,4

Est. AEMET / Sa Coma

28. (06:00)

17 (17:50)

11,5
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