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1

Dimarts

Dilluns de la setmana passada hi va haver sessió ordinària del Ple Municipal.
Dels 13 punts de l’ordre del dia destacarem l’aprovació de la realització
d’obres de millora i asfaltat de la carretera del Port des Canonge, amb un
pressupost de 205.412 euros, així com la modificació de les NN SS per poder
construir-hi una depuradora. També es va aprovar un nou catàleg de béns
patrimonials del municipi, perquè el que s’havia fet l’any 2010 i segons un
informe de l’organisme competent del Consell, tenia nombroses deficiències.
En el punt de precs i preguntes hi va haver un interessant “debat” sobre la
situació i realització de possibles obres en els molins de sa Platja, això sí,
sense arribar a concretar-se res.

2

Dimecres

Ahir, de bon matí i poc després de la sortida del poble, Es Correu va fer
pana. Els quatre passatgers que hi havia varen haver de fer auto-stop.
Sembla que, darrerament, no és la primera vegada que “hi ha problemes”
amb aquest transport públic.

3

Dijous

Diumenge passat, el quart de Quaresma, tocava Dia des Recreo, però
enguany no s’ha convocat i, per tant, no hi ha hagut pujada cap Es Rafal i
posterior visita i dinar a Sa Font des Garbell.

5

Dissabte

Sembla que el Consell de Malllorca “s’ha posat les piles” per tal de divulgar la
Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. La setmana passada
va presentar la www.serradetramuntana.net, amb una completa i bona
informació de cada poble i amb diversos idiomes, i fa devers un mes havia
installat a l’aeroport de Palma 10 fotografies de grans dimensions, una
d’elles de Banyalbufar. A la web es pot llegir (1)

8

Dimarts

La saga dels Bibiloni banyalbufarins continua creixent. Ahir, a Palma, va
néixer en Pau, segon infant de Juli Bibiloni Vila i Itziar Begué Ramon.
Enhorabona a tota la familia, especialment als papàs, als padrins Pep i
Janina i a la seva germaneta Laia, que aviat farà 3 anys i mig.

12

Dissabte

Ahir horabaixa i durant una bona estona, es va poder veure un helicòpter
fent voltes per davant Sa Torreta, motiu: la filmació d’un “spot” publicitari
d’una marca de cotxes. Per això, en determinats moments es va tancar el
trànsit entre la volta des Collet de Morera i la cova de na Leta.

17

Dijous

Avui sí que hi paradetes a Sa Plaça. Es va anunciar que el passat dijous 3
d’abril començaria el mercadet, però no ha estat fins avui que han
comparegut els venedors.

21

Dilluns

Acabam de passar la Setmana Santa i encara que el Dilluns de Pasqua (avui)
acostuma a ser dia festiu, enguany a Banyalbufar i com a altres pobles de
l’illa, no ho es, atès que no va ser considerada festa autonòmica i com a
festes locals l’Ajuntament va establir el 25 de juliol i el 8 de setembre.

23

Dimecres

La nit del divendres al dissabte Sant varen passar per Banyalbufar els
corredors i corredores de l’Ultra Trail Serra de Tramuntana’2014, uns 110
1/2

Km. d’Andratx fins a Pollença. Hi havia una bona representació
banyalbufarina: na Mari Utiel (des Forn) va ser una de les tres primeres
dones en arribar i n’Alberto Cánaves també va fer un bon paper. En Pep
Jansà, que feia el Trail des de Valldemosa, va arribar dels primers del seu
grup a Pollença.
25

Divendres

Ahir vespre va ser n’Antònia Mir Picornell, (que ara viu a la casa d’Es
Pastador, pujant cap Es Penyal) la que va sortir en el programa Uep com
anam!! d’IB3 TV, fent i explicant un plat de cuina: truita amb col-flori
ofegada que, la veritat, feia molt bona pinta.

29

Dimarts

Despús-ahir va ser el Diumenge de l’Àngel i Bany-Al-Bahar va organitzar el II
Pancaritat a Planícia, després d’aconseguir el preceptiu permís de la
Conselleria de Medi Ambient per tal de poder fer aquesta jornada de festa a
la finca pública (no sense certes dificultats i gràcies a l’ajut de l’Ajuntament).
Una vintena d’infants i altres cinquanta de més majors, gaudiren dels jocs,
(rompre olles, botar corda) del bon temps i del bon ambient que hi va haver
a la miranda de davant les cases, on també hi va sonar una parella de
xeremiers.

(1) Banyalbufar, població costanera de marcats desnivells. L’església de la Nativitat de Santa Maria
custodia un els orgues barrocs més valuosos del món. L’arquitectura civil té una fita en la Baronia, casal
del s. XVI amb magnífic patí interior i convertit en hotel. La costa del municipi apareix esculpida amb
marjades que miren a la mar, sembrades de malvasia i tomàtiga de ramellet, fèrtils gràcies a un
sistema de rec d’època islàmica que comprèn síquies, canals i fonts. Al litoral s’obren les platges de Cala
Banyalbufar i el Port des Canonge. Habitants 591.
TAST DE TOPONÍMIA #05

Per Tomàs Vibot

Un altre nom de procedència obscura: es Rafal Palet
Dins la possessió de Son Valentí, davall les tanques que hi ha sota les cases, resta un dels topònims amb la
semàntica més opaca de tot el territori banyalbufarí: es Rafal Palet. El que sobta, evidentment, és que es
tracta d'un conjunt de quatre marjades de conreu sense cap casa ni construcció que s'hi sembli. En aquest
cas, a més, en trobam nombroses referències documentals a partir del segle XVII (per exemple, en 1638
Jaume Sanglada lloga el “rafal dit Son Palet” dins Son Valentí).
És interessant, com veim, que en aquella època s'hi incorporàs l'encapçalament “Son”. Per a nosaltres, tal
com ho ressenyàrem a l'estudi que férem amb Ramon Rosselló i Jaume Albertí, sembla molt possible que
sobre aquest lloc hi hagués un temps una zona de conradís amb un habitacle que prengués el malnom de
qualque habitant (“Palet”). Aquest més que probable rafalet desaparegué amb la nova roturació dels
marges. Ara bé, tampoc no és forassenyat pensar que aquests marges no tinguessin en origen cap casa i
comptassin amb prou entitat com per rebre un nom tan específic.
El darrer a qui l'hi sentírem esmentar fou a l'esporlerí Antoni Terrassa, un dels amos de la possessió. Encara
ens recordam de la rialla que féu davant la nostra sorpresa en sentir com dels seus llavis sortia aquest bell i
alhora obscur topònim de dins el territori que ell tant estimà.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

11.2

24.8

17.2

Est. AEMET / Sa Coma

1 (07:00)

11 (13:50)

27.8
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