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Dimarts

Per aquests dies de vacacions escolars, l’Associació d’Esplai Familiar Sa
Tomàtiga ha preparat unes activitats per als infants. Dissabte passat i
acompanyats per en Xavi Canyelles, feren una excursió didàctica a
Estellencs, i per a demà i divendres han organitzat un taller de crespells.
Sens dubte dues activitats molt interessants per a menuts i grans.
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Divendres

En el BOIB d’ahir es publica l’acord favorable del Ple de la Comissió de Medi
Ambient al projecte per a l’ordenació i adequació de la zona de varada de
“Darrera Es Fondalet”, al Port des Canonge, i situada dins del LIC
ES5310081, i això perquè “... no es preveu que pugui afectar de forma
apreciable l’hàbitat d’interès comunitari ni causar perjudici a la integritat del
LIC on s’ubica...”. L’àrea afectada pel projecte és d’uns 350 m2.

8

Dilluns

Despús-ahir de matí, algunes de les persones que enguany han participat en
el Taller de Memòria han intervingut, en directe, en un programa de ràdio de
la cadena IB3 i, efectivament, han demostrar que tenien bona memòria i
molts de recursos com a “comentaristes” radiofònics.
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Dimecres

Amb la motivació i objectius que podeu llegir al final d’aquest noticiari, i per
primera vegada, Bany-Al-Bahar organitzà diumenge passat un Pancaritat a
Planícia. La trobada començà a les 11 h. a l’aparcament de Sa Font de Sa
Menta i unes setanta persones pujaren fins a les cases amb companyia d’una
colla de xeremiers. A la miranda de davant les cases i abans de dinar, va
haver-hi ball de bot, joc de botar corda i d’altres per als més menuts. Un
d’aquests jocs va consistir en un “homenatge sorpresa” dels nins i nines a la
persona més major que hi havia, l’amo en Jaume Albertí Picornell (des Bar
Bellavista), que ara té 88 anys i que quan era jovenet va fer molts de
marges en els comellars i sementers de Planícia. L’activitat tenia el permís
d’Espais de Natura Balear que, per altra banda, no el va concedir per poder
anar a Planícia pel Camí Antic, com havia demanat Bany-Al-Bahar.
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Dijous

Ahir i a l’edat de 81 anys, va morir a Palma n’Antonia Vich Bosch (de Can
Xeret), vídua de Bartomeu Gelabert Antich (de Can Porret). El funeral tendrà
lloc demà a l’església de Sant Sebastià de Ciutat. Al cel sia.
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Dissabte

Tornem-hi, torne-hi !! Diumenge passat es va descobrir i aquesta setmana el
nostre Policia Local va trobar “in fraganti”, uns operaris d’Espais de Natura
Balear arreglant unes parets de pedra seca i installant uns botadors a les
partions de Es Rafal-Planícia i Es Rafal-s’Arboçar, per tal de fer accessible un
fals camí (aquell que ja intentaren obrir fa 4 anys) entre Planícia i s’Arboçar.

Atenció !! 1) La Conselleria de Medi Ambient destina i gasta recursos públics
dins finques privades i 2) Realitza obres sense permís municipal; i la
pregunta és, com és possible tanta activitat per a obrir un nou camí i tanta
passivitat en el tancament d’un altre que ha estat obert tota la vida ?
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Dimarts

Diumenge passat va ser el nostre Cor Parroquial el que va cantar a la missa
dominical que retransmet el canal de d’IB3 televisió. Sota la direcció de
Cristina Forteza Font, ho feren com els millors professionals.
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Dijous

Amb el d’avui ja fa quatre els dijous de “mercat” a la Plaça de la Vila. Un
mercadet ben complet i amb molta concurrència: fruites, verdures, peix,
roba, sabates, etc. Pensau-hi: els dijous a sa Plaça !!
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Divendres

Per uns habituals informadors hem sabut que dilluns passat, devers les set
de l’horabaixa i durant una bona estona, es varen poder veure mitja dotzena
de delfins ben davant la vila i no gaire enfora. L’avistament era ben clar
perquè, a més, la mar estava “com una bassa d’oli”.
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Dilluns

Dissabte passat, a Palma i a l’edat de 82 anys va morir na Joana Pascual
Riera, la mare del nostre metge Julià Campos, i que residia a Menorca.
Descansi en pau.
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Dijous

El Diari de Balears de diumenge passat i d’ahir es fa ressò de la polèmica per
les obres que ha fet la Conselleria de Medi Ambient (Espais de Natura
Balear) dins la possessió des Rafal. L’Ajuntament reafirma que han fet obres
en un lloc privat i sense la preceptiva llicència i la Conselleria manifesta que
era una actuació de manteniment i que per això no feia falta. Com bé
destaca el diari “ aquest litigi amaga el conflicte sobre el traçat que ha de
seguir el GR que travessarà la serra de Tramuntana”.
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Dissabte

Sembla que les obres que fa uns dies va iniciar l’Ajuntament, davant l’oficina
de Correus i a les escales de Sa Canal, per a la millora de la xarxa d’aigua
potable, són més complicades del que es preveia en un principi, per això
encara es torbaran uns dies més del previst en poder acabar-les.
Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

7,7

24,9

14,9

6 (04:10)

11 (19:20)

Pluviometria (l/m2)
Est. AEMET

Est. S’Arboçar

60,8

pendent

DIUMENGE DE L’ÀNGEL I PANCARITAT A PLANÍCIA
Dins la cultura popular mallorquina, el Diumenge de l’Àngel sempre és el primer diumenge després
de Pasqua; també és un dels dies de celebració del pancaritat a molts de pobles de la nostra illa.
Un pancaritat és una trobada popular en un lloc emblemàtic, fora de la vila, on s’hi duen i mengen
els productes típics de Pasqua (panades, robiols, crespells) en un ambient festiu i de companyonia. La
jornada s’anomena així perquè deriva del repartiment de pa que les cases riques i els antics jurats de
Mallorca feien als pobres del poble en aquestes dates (pa amb caritat).
Un lloc emblemàtic, públic i comú als municipis de la nostra contrada és, sens dubte, Planícia, un
territori d’incalculables i indiscutibles valors naturals i patrimonials.
Doncs bé, creiem que ha arribat el moment d’afegir a Planícia un altre valor no menys important
que els anteriors, com és el de ser punt de trobada social i d’intercanvi cultural de les persones i pobles
que l’envolten i, per extensió, de tota Mallorca.
Poder reunir, en un entorn natural de màxima qualitat, com són les terres de Planícia, a persones de
diferents generacions disposades a compartir una jornada d’aquestes característiques, és un repte i una
oportunitat que, de cap manera, es pot desaprofitar.
Associació Cultural Bany-Al-Bahar

2/2

