banyalbahar@banyalbahar.com
www.banyalbahar.com

Noticiari Banyalbufarí (nº 128)
JULIOL 2014
1

Dimarts

Del mes passat ens va quedar pendent que, en el ple extraordinari de dia
16, l’Ajuntament va nomenar, per un nou període de 4 anys, n’Antoni Bosch
Tomàs (Toni Rua) com a Jutge de Pau. També es va aprovar una proposta
de conveni amb la Comunitat de Regants, una declaració sobre la ubicació
de la depuradora del Port des Canonge i un ajut de 150,00 euros per a una
família banyalbufarina que aquest estiu acollirà una nina sahrauí.

3

Dijous

Succeïts: Diumenge passat un excursionista que caminava per la contrada de
Mirant de Mar, per on transcorre el Camí des Pescadors (Port des CanongeEsporles) va trobar un home que s’havia penjat i, pel que semblava, ja hi
duia un parell de dies. La Guàrdia Civil i la funerària d’Esporles se’n feren
càrrec.
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Divendres

La propietat des Rafal (Partero S.L.) ha desistit del Contenciós Administratiu
que tenia interposat contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de 8
d’octubre de 2010, que va aprovar el pla d’usos dels camins d’es Rafal i
Planícia que -recordem-ho- era el pla que estava previst a l’article 5 de la
Llei 10/2010 aprovada pel Parlament de les Illes Balears. No està clar que
això sigui bo o dolent, en tot cas demostra que continuen vius els estira-iarronsa de la propietat i les institucions al voltant d’aquests camins.
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Dilluns

Ja s’ha començat a distribuir la informació de la III Jornada Gastromusical
Eres Negre, que tendrà lloc el proper dissabte dia 19. Enguany hi participen
set restaurants i les tapes han pujat una mica, de 2 a 3 euros.
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Dimarts

Ahir la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, acompanyada del
conseller de Presidència, Jaume Juan, i la directora de relacions
Institucionals, Maribel Crespí, foren rebuts a la Casa de la Vila pel nostre
Batlle, Mateu Ferrà, i pel regidor d’Educació, Cultura, Benestar Social i
Esports, Joan Peralta. El Consell de Mallorca té previst invertir 212.000 euros
en el nostre municipi, i entre les qüestions o projectes dels quals han parlat,
segons declaracions de la presidenta, hi figura la installació d’uns semàfors
a la carretera nova. Serà veritat que els hi passat això pel cap?
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Dijous

Aquests dies s’ha pogut tornar veure com aterrava i s’enlairava, de damunt
es Cós cap a sa platja, l’helicòpter que participa en les obres que s’hi estan
realitzant. Tot un espectacle i entreteniment veure com transporta material
d’un lloc cap a l’altre.
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Dissabte

Alguns propietaris d’establiments hotelers del nostre poble, no tots, estan
preocupats per l’espectacular augment del que s’anomena “lloguer de
vivendes vacacionals”, atès que consideren que això els suposa una baixada
de clients. Fent una ullada a les webs que publiquen aquests tipus de
lloguers, a la Vila i els seus voltants, hi hem trobat una trentena de vivendes
de tot tipus i preus (de 35 fins a 360 euros/nit).
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Dimarts

Per a passat demà està anunciat el primer concert, d’un total de cinc, del
cicle Banyalbujazz 2014. Tendrà lloc a s’era des Fossar i actuarà Javier
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Vargas quartet. A partir d’aquest dijous i durant els quatre següents hi haurà
la resta, dos dels quals a la Placeta des Port des Canonge.
20

Diumenge

Ahir, de gran dia, va arribar un nou banyalbufarí, es diu Quim i és el primer
infant de Lluís Amorós Albertí i Rosalina Albertí Albertí. Com els seus pares,
en Quim residirà a Sa Vinya d’en Ferrà i atès l’estret vincle que té amb algun
redactor d’aquest noticiari li direm que així com l’hem vist néixer, el vegem
créixer!!. Felicitar als nous papàs i donar l’enhorabona a tota la família i
especialment als dos padrins joves i quatre padrins banyalbufarins.
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Dimarts

Nou èxit de la Jornada Gastromusical Eres Negre que va tenir lloc dissabte
passat. De matí i a la plaça de la vila, va haver-hi demostració d’enfilar
tomàtigues i fer ramells a càrrec d’algunes expertes madones, mentre els
carrers començaren a omplir-se de la gent que arribava a la vila. L’animació
continuà l’horabaixa i les actuacions musicals de la nit acabaren devers les 5
de la matinada del diumenge i amb una gentada per tot.
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Dijous

Dilluns passat, en el programa Gent de la Mar d’IB3 TV, va sortir en Jordi
Palmer (Moreta) des Port des Canonge, primer pescant dins la seva barca i
després fent un bon arroç de peix davant la seva alcova anomenada,
precisament, ca l’arroç, que és una de les més antigues d’aquell redol.
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Dimarts

Aquest cap de setmana passat han tengut lloc les Festes Populars Sant
Jaume 2014 en el Port des Canonge, organitzades per l’Ajuntament. Basta
veure i comparar el cartell d’actes d’enguany amb els programes d’anys
enrere, per concloure que ara “els tords volen baixos”: ni partit de futbol, ni
davallada de carretons, ni sopes de peix, etc. etc. Qué hi ferem !!

TAST DE TOPONÍMIA #08

Per Tomàs Vibot

Son Sanutges: un origen antroponímic i una curiositat toponímica
Una de les excel·lències del patrimoni històric banyalbufarí roman en les possessions. Deixant de
banda ara els grans latifundis (Planícia, Son Bunyola, Son Valentí, etc.), els rafals de mà mitjana tingueren
un paper destacat en el passat i ajudaren a conformar el paisatge de la vall. Avui dia, una de les que han
perdut representativitat –per mor del seu estat d’avançada ruïna- és Son Sanutges. Aquest rafal, dotat
d’horta, olivar i també bosc, el tenim documentat ja al segle XV, en mans de la família Sanutges. Aquest
antropònim (present també en castellà Sanauja) apareix durant els decennis posteriors grafiat amb
solucions molt diverses: Sanuja, Senuja, Sanutxes... Aquesta família entroncà posteriorment amb els Bauçà,
per la qual cosa signaven com Sanutges-Bauçà.
La curiositat ve ara: el 1787, en un document on es planteja la revisió d’obligacions i censos que el
senyor Ramon Fortuny i Gual de Ruesta, propietari de sa Granja, tenia amb el monestir de la Real de
Palma, es diu que la seva possessió esporlerina feia partió amb Son Dameto -de Nicolau Dameto-, Son
Valentí -de Joan Burgues Safortesa-, “de altre amb la possessió dita Son Corbey o Son Sanutjas posehïda
per Mestre Bartomeu Bausà, flassader”, Planícia -del marquès de Campo-franco-, Son Vic i es Ubacs d’Antoni Vic de Superna-, Son Ferrà -del senyor Antoni Ferrà- i Son Tries -de Joan Tries, fill de Joan- (Arxiu
del Regne de Mallorca, Prot. R 897 f. 53-54v).
Verba volant, scripta manent!

Informació meteorològica del mes
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