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Dilluns

Dia de bon temps a la mar i per això tot el matí hem pogut veure una
trentena de barques repartides en dos o tres redols; motiu: avui comença la
temporada de pesca del preuat “raor”, que durarà fins el proper 31 de març
2015. Segons la premsa d’avui, enguany i en el mercat, pot arribar a un preu
de 60 euros/kg.
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Dimarts

Tot i que dins el programa de Ses Festes d’enguany, dissabte passat ja hi va
haver campionat de siset i marató de truc, l’inici oficial va ser ahir a les 12
del migdia a sa Plaça. Com sempre, molts d’infants baix el balcó de
l’Ajuntament esperant la repicada de campanes que anuncia la barrumbada
de caramels i posterior gelat. L’horabaixa a sa Clastra de sa Baronia, pregó a
càrrec del pobler Toni Ballador, el famós presentador de IB3-TV, i per
finalitzar actuació del Grup de Guitarres i Pues de Banyalbufar.
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Dijous

Gran èxit i gran assistència de públic al recital que diumenge passat ens
oferiren Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida. Menys mal que s’havia installat
una pantalla gegant a sa Plaça, perquè tot, plaça i església, va quedar ple de
gent. Com era d’esperar, l’actuació fou molt lluïda i emotiva. Na M. del Mar i
en Biel ens cantaren i explicaren, amb veu clara i entenedora, la “vida
ardent” del gran poeta mallorquí Rosselló-Pòrcel, a qui anava dedicat el
recital. Felicitar i donar l’enhorabona als organitzadors i desitjar que, tant de
bo, la iniciativa no sigui una “flor d’estiu”.
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Divendres

Ens trobam en plena setmana de Ses Festes i cada dia, poc o molt, hi ha
“sarau”. Dimarts els més grans varen gaudir del seu “soparillo” a sa Plaça i
els més petits enguany tenen moltes activitats i coses per fer: taller de
manualitats, bicicletada, “jocs bruts”, atraccions, etc. També ha tengut lloc la
final del torneig de futbet 5 “es tomatigó”; en un partit molt disputat, l’equip
dels grisos guanyaren als verds, per un ajustat resultat de 9 a 8 gols. Ahir hi
va haver el sopar de carrers i la berbena o revetlla que, tot i ser en dia
feiner, reuní molta gent i acabà quan quasi ja sortia el sol.
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Diumenge

El gruix de Ses Festes ja ha passat. El concurs de raors va tenir lloc ahir i per
avui horabaixa hi ha exposició o mostra de falcons i cinema a sa Plaça. L’ofici
solemne de demà serà presidit per Mossèn Josep Adrover Canceller, amb
participació del Cor Parroquial i una parella ballarà l’Oferta. Ses corregudes
de l’horabaixa a la Carretera Nova seran el darrer acte o acomiat de Ses
Festes, així és que fins l’any que ve !!
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Dilluns

Sembla que a la Societat de Caçadors de Banyalbufar se’ls ha girat feina. Tot
l’estiu i cada vegada més, són nombroses les cabres que pasturen per dins
les marjades que estan prop dels pinars i els tudons que volen i “fan la seva”
per tot arreu. Menys mal que els caçadors són de bona voluntat i estan
ajudant a controlar aquestes modernes “invasions”.
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Dissabte

Vaja setmaneta de calor!!. De dilluns ençà que, segons dades de l’estació de
l’AEMET situada a Sa Coma, la temperatura mitja no ha baixat dels 25o, amb
unes màximes que cada dia han arribat als 29o; temperatura que sembla
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més elevada per la considerable humitat que hi ha a l’ambient.
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Dilluns

Dissabte passat i dintre dels actes de les Jornades Europees de Patrimoni,
que organitza el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca i amb la collaboració de Bany-Al-Bahar, va tenir lloc una visita
guiada per tal de conèixer el sistema de captació i distribució d’aigua de la
Font de la Vila fins als safarejos. Una trentena de participants recorregueren
la síquia de dalt des de Sa Costa fins a la mateixa font. Les explicacions
anaren a càrrec del professor de la UIB Jaume Andreu i del tècnic de
Patrimoni del Consell, Biel Ordines.
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Dijous

Dilluns va haver-hi ple ordinari de la Corporació Municipal. Com era
previsible i després de l’acceptació dels propietaris, s’acordà lla compra dels
immobles situats en el carrer Amargura, número 1, de 180 m2, per destinarho a usos administratius i d’oficines, i en el carrer Port des Canonge, núm.
13, de 60 m2 construïts, en una parcella de 122, per destinar-ho a usos
polivalents. Més patrimoni municipal i, per tant, una millora per als

banyalbufarins/es.
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Divendres

Notícia que volem destacar. En el ple abans esmentat s’informà que després
d’haver rebut un informe desfavorable de la Conselleria de Medi
Ambient, on es diu que s’incompleixen els articles 67 i 93 del PORN,
l’Ajuntament ha requerit a la propietat des Rafal perquè retiri la barrera de
ferro que, l’any 2011, va installar en el camí que va cap a Planícia, i la
substitueixi per una d’ullastre. Anem a pams !! Tres anys per denegar les
obres, ara hi ha possibilitat de recórrer la denegació, tres anys més ?? En
qualsevol cas i tractant-se del que es tracta, bona notícia !!

TAST DE TOPONÍMIA #10

Per Tomàs Vibot

Cova de n'Aleta o cova de na Leta?
Si un ha cavil·lat això dels topònims, podrà veure que hi abunden els noms derivats d'un
antropònim, això és, procedent d'un nom o un malnom de persona. A la geografia banyalbufarina
n'hi trobam a caramull: na Ferrera; garrover de na Soloma; na Ferrana, cova d'en Nofret, pi de na
Masset, etc.
De la gran partida escampats per la diminuta geografia banyalbufarina n'hi ha que
mereixen una certa atenció i, per què no, un comentari en aquest noticiari. Un n'és el topònim que
designa una de les balmes formidables del terme i que, des del Corpus de Toponímia de Mallorca
de Mascaró Passarius veim grafiat com "Cova de n'Aleta". No cal molta vivor per entendre que el
malnom "Aleta" no és comú per aquestes contrades però sí "Let" (possible reducció d'un antic
"Miquelet" o "Rafelet", entre d’altres). Recordem, sinó, Can Let. Doncs, en vista d'això, és clar que
el nom de la balma no prové d'un malnom relacionat amb un apèndix piscícola sinó de la
feminització del comú malnom banyalbufari "Let”. Ens quedam, per tant, amb cova de na Leta. No
se n’admeten falsificacions.

Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

16,8

29,8

24,4

Est. AEMET / Sa Coma

25 (02:40)

16 (21:30)

77,4
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