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Divendres

Dilluns passat, a les 20:00 h. a la Casa de la Vila hi va haver sessió plenària
ordinària. Dels dotze punts de l’ordre del dia, destacarem l’aprovació de la
compra de l’edifici situat al carrer Amargura, núm. 1 (just darrera
l’Ajuntament) i d’un altre en el carrer Port des Canonge núm. 13, per un
preu de 160.000 i 75.000 euros, respectivament. El primer immoble és per a
l’ampliació de la Casa de la Vila i l’altre per dedicar-lo a un centre municipal
polivalent. També s’aprovaren les festes locals de l’any que ve: 25 de juliol i
8 de setembre.

2

Dissabte

Despús-ahir va tenir lloc, a s’era des Fossar, el tercer concert de
Banyalbujazz’2014. El proper dijous serà a sa Placeta des Port des Canonge.

4

Dilluns

A certa premsa especialitzada hem pogut llegir “...La nueva edición del Polo
Cup & Völkers, celebrada el viernes 1 de agosto, ha logrado de nuevo
marcar la agenda del verano internacional y crear una atmósfera única en un
entorno inigualable y mágico, como es Son Coll, ... se han reunido más de
600 invitados llegados de todo el mundo ...” Entre els assistents a
l’esdeveniment hi ha els noms de Nacho Duato, Agatha Ruiz de la Prada,
Simoneta Gómez-Acebo i Boris Izaguirre. La crème de la crème !!

6

Dimecres

Enguany hi torna a haver torneig de futbet 5 “Es Tomatigó” a les
installacions de Ses Escoles. Hi participen cinc equips amb sis jugadors cada
un, majoritàriament nins però també hi ha nines a cada equip. Aquest cap
de setmana passat han tengut lloc les dues primeres jornades, amb
l’assistència d’un “entusiasta” i nombrós públic de papàs i mamàs.

7

Dijous

Pel que ens han dit, sembla que l’ós rentador (mapache) està més que
present en tot el nostre territori municipal. Al llarg de les darreres setmanes i
a llocs tan llunyans com Es Verger o Sa Barandilla, n’han capturat més de
mitja dotzena. No és una bona notícia, no, perquè es tracta d’un animaló
“invasor” que no té depredadors naturals i un tant agressiu.
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Dissabte

Avui i a l’edat de 84 anys, ens ha deixat en Gabriel Font Font, en Biel Basa,
casat amb na Francisca Sastre Barceló. El funeral tendrà lloc passat demà a
la nostra església parroquial. Al cel sia.
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Dilluns

Una setmana més tard del previst, -cosa habitual quan es tracta d’obresdespús-ahir de matí es va obrir la platja, de la qual cosa se n’ han fet ressò
els mitjans de comunicació. Es comenta que s’han hagut de fer més de 400
forats per installar els ancoratges que subjecten la nova xarxa de protecció,
que comença a les escales i arriba fins al port. Aquesta xarxa sembla més
reforçada i està més ben collocada que l’anterior. Damunt les alcoves ha
quedat un tros pendent de fer després de l’estiu.
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Dimarts

Divendres passat, a posta de sol, va tenir lloc el XX Berenar de Sa Torreta,
organitzat per Bany-Al-Bahar. Els més de 200 assistents/tes, entre els quals
destacà la presència de molts de nins i nines, tornaren a collaborar amb un
euro cada un.
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14

Dijous

Per a demà i com ja havia fet el passat dia de Sant Jaume, l’associació
d’esplai familiar Sa Tomàtiga, torna a organitzar unes activitats pels infants,
aquesta vegada a la Plaça de la Vila.
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Divendres

Ahir va tenir lloc el darrer concert de Banyalbujazz’2014, amb l’assistència de
molt de públic, com ho demostra el fet que devers les 20:00 hores era quasi
impossible trobar un aparcament; des de Cas Mestre Vich fins el Torrent d’en
Roig, tot ocupat. L’èxit d’aquest cicle és més que evident.
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Dilluns

Despús-ahir i després de fer-se esperar un poc, va néixer na Dolça, primer
infant de Neus Albertí Genovart, i que durà els mateixos llinatges que la seva
mare. Enhorabona a tota la família.
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Dimecres

En el BOIB de dissabte passat hi havia cinc publicacions de l’Ajuntament, de
les quals destacarem l’anunci d’exposició pública, per a un termini de 45
dies, de les noves Normes Subsidiàries i del Catàleg de Bens Patrimonials. Si
algú té res a dir o allegar, ara és el moment.
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Dissabte

Fa unes setmanes que l’Ajuntament i en el llocs de costum, ha posat uns
avisos en el sentit de prohibir la utilització de la xarxa municipal d’aigua per
a omplir aljubs, piscines, regar jardins, netejar vehicles, etc., per tal de
garantir-ne el subministrament a la població. Davant aquesta manca d’aigua
l’Ajuntament ja n’ha hagut de dur amb camions, introduint-la a la xarxa just
devora Son Creus i aprofitant la canonada que ve del pou se Ses Mosqueres
del qual, per cert, sembla que ara no se’n pot extreure.
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Dimecres

Per les xarxes socials banyalbufarines ja circula el programa de Ses Festes i
també el cartell divulgatiu d’un super-acte cultural que tendrá lloc aquest
diumenge a l’església parroquial: ni més ni menys que l’actuació de Maria del
Mar Bonet i Biel Mesquida. La iniciativa d’aquest esdeveniment és d’uns
catalans ben arrelats a Banyalbufar: Joan Rodes i Toni Rodríguez.

TAST DE TOPONÍMIA #09

Per Tomàs Vibot

Un zoònim resistent a la història: sa Cabarola
Els homes fiten amb noms el paisatge per tal de fixar els llocs més singulars, en propietat o que
simplement defineixen el territori. Ningú a Banyalbufar no desconeix la ubicació de sa Cabarola, un dels
punts característics del relleu muntanyós que davalla de ses Planes. Abans d’assentar-s’hi el xalet que tots
identificam, s’alçava un roca que emergia ufanosa entre la vegetació. La presència era tan destacable que
durant els primers anys del franquisme s’hi plantejà que el penyal servís de peanya natural per erigir-hi un
monument al Cor de Jesús. Com és conegut, els fonaments s’hi feren, encara que el projecte no prosperà.
Però, ja se sap, tot a la història té una contrapartida: és possible que aquesta fallida salvàs el nom secular
d’aquesta rocassa (ara tots diríem cosa com es Monument, el Cor de Jesús, es Crist...). Aquest bell topònim
ens indica també l’antigor per la seva evolució fonètica respecte de l’arrel romànica. Cabarola té un origen
clar: del mot compost d’origen llatí capra (“cabra”) + sufix diminutiu ola. Heus aquí una abreujada evolució:
capraola>cabrarola>CABAROLA. Per tant, aquella roca fou assimilada o relacionada pels banyalbufarins
amb una cabra petita. Per què? A partir d’aquí, especulacions...

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

19.5

35.1

25.4

Est. AEMET / Sa Coma

17 (01:30)

26 (13:00)

9.0
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