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2 Dijous Ara que estam a punt de donar per acaba la temporada d’estiu, a finals del 
mes passat i en diferents punts de la carretera, es varen instal�lar uns 
senyals de trànsit avisant del “perill d’incendi”. Casualment i degut a les 
pluges d’aquests darrers dies, la Conselleria de Medi Ambient ja ha donat 
permís per poder cremar a la zona de les marjades. 

6 Dilluns Per segon any consecutiu, la nostra església parroquial ha servit de marc per 
a la realització d’uns concerts que estan organitzats i destinats a uns grups 
de turistes que s’allotgen a l’Hotel Mar i Vent, però que també estan oberts a 
tothom que hi vulgui assistir, cosa que és d’agrair. 

8 Dimecres Demà acaba el termini de presentació d’al�legacions tant al document de 
“Revisió i adaptació de les Normes Subsidiàries de planejament al Pla 
Territorial de Mallorca” -normes urbanístiques que substituiran a les vigents i 
que daten de l’any 1986-, com al “Catàleg de Béns Patrimonials del terme 
municipal de Banyalbufar”. Dos voluminosos “expedients” que encara han de 
recórrer un llarg camí de tràmits administratius abans d’incorporar-se al 
corpus documental i/o legal del nostre Ajuntament. 

10 Divendres Ahir va néixer na Marina, segon infant de n’Albert Isern Font (de Can Let) i 
Catalina Ana Pizà Bauzà. El seu germanet Bartomeu, ja tendrà amb qui 
poder jugar a la seva casa des Coll d’en Rabassa. Enhorabona a tots.  

13 Dilluns Dijous passat, la Plaça de la Vila i els seus voltants varen estar molt animats 
tot el dia. Sota la producció de l’empresa Palma Pictures, es va enregistrar 
un espot publicitari per a un supermercat ecològic de Suïssa. 

13 Dimarts Despús-ahir horabaixa, en el Teatre Principal de Palma va tenir lloc una gala 
benèfica a favor d’“Aldeas Infantiles”, entitat internacional amb més de 50 
anys dedicats a l’ajut dels més menuts i arreu del món. Un dels presentadors 
de l’acte va ser el nostre polifacètic Xavi Canyelles, que ja fa uns anys que 
es mou molt i molt bé per damunt els escenaris mallorquins. Xavi, qué 
tornaràs a presentar les Variettes ? 

15 Dimecres Avui matí uns “pescadors” que baixaven cap el port han trobat, sense fer-ne 
comptes, el pas barrat. El motiu és que s’han tornat iniciar les obres que 
havien quedat pendents aquest estiu. La queixa dels que no han pogut 
passar és que no hi ha hagut cap anunci o avís previ del nou tancament. 

17 Divendres Tal dia com avui de fa 50 anys (1964) el rotatiu “Baleares. El diario de más 
circulación en el Archipiélago” publicava unes detallades i precises noticies 
de Banyalbufar. Una d’aquestes, que transcrivim més avall (*), descriu amb 
gran precisió uns fets molt mariners.  

19 Diumenge El Diario de Mallorca de dijous passat publicà un extens reportatge de la 
segona etapa de la Ruta de Pedra en Sec (GR 221), això és, el Camí des 
Correu. La descripció de la ruta, una de les més conegudes i amb més 
història de Mallorca, comença davant la nostra església parroquial i acaba 
davant la d’Esporles. Així de directes eren els nostres avantpassats !! 
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21 Dimarts Dissabte passat a la Plaça de la Vila, l’associació Sa Tomàtiga va organitzar 
un bona bunyolada. Tot i que les activitats d’aquesta associació van 
encaminades al més menuts, la festeta va poder ser compartida per molta 
més gent. Enhorabona als organitzadors !! 

24 Divendres La premsa d’ahir es va fer ressò d’un succés, amb final feliç, que va tenir lloc 
dimecres al matí en els molins de la nostra Cala, on actualment resulta molt 
perillós baixar-hi. El fet és que un equip d’escaladors dels Bombers de 
Mallorca, cridats per l’Ajuntament, varen rescatar una cussa, de nom “Gala”, 
que el vespre anterior havia caigut mentre passejava amb els seus amos per 
els voltants del Cós. La noticia va acompanyada d’unes il�lustratives 
fotografies. 

(*) 
DEL MAR.- Nos dice el Presidente de la Cofradía de Pescadores de Bañalbufar, don Pedro 
Amengual, que no se habían visto nunca los pescadores ganar tanto como esta temporada que 
acaba de finalizar, ha sido larga de pesca y buena, han aparecido los vientos de “mistral” y 
“ponent” habiendo tenido que amarrar las embarcaciones en los sitios de costumbre. Sobre las 
tres nuevas botaduras de este año, las cuales fueron bautizadas por el Ecónomo don Baltasar 
Morey. La primera lo fue en el mes de Julio, con el  nombre de “Torbellino” siendo su propietaria 
Esther Escandell. La segunda, propiedad de don Juan Antonio Bertran, con el nombre de 
“Verderol” lo fue el 15 de agosto. Y por último, un bonito ejemplar tipo “saeta” con el nombre de 
“Jorgui” propiedad de don Miguel Mut Amengual, que lo fue día 29 del pasado mes de septiembre. 
 

Extret de: Banyalbufar a les publicacions periòdiques, tom II, de J. Albertí i R. Rosselló 
 
TAST DE TOPONÍMIA  #11        Per Tomàs Vibot 
 
La fam crea toponímia 
 
 Sembla, pel cap baix, un títol agosarat o més bé efectista. Doncs, tots dos apel·latius són 
certs i responen a una veritat històrica. El creixement de les àrees de conró guanyades al bosc i la 
intensa explotació forestal dugué a batejar aquests nous indrets amb noms que partien del cabal 
cultural propi. L'home que viu en un territori i manté una relació directa amb ell col·loca sobre 
l'espai apel·latius que li permeten identificar i compartir el coneixement del territori.  Anem, però, al 
gra: diem “fam” perquè la mateixa estructura d'alguns topònims ja ens orienten sobre la qualitat de 
l'indret.  
 En aquest lliurament volem centrar-nos en el territori cultivat a més altitud de Banyalbufar. 
Parlam de ses Rotasses : un comellar dins el bosc de Son Valentí que puja des del camí des 
Correu (420 m) fins al coll des Bous (651 m). El topònim és format per una arrel o lexema (rota) 
més un morfema derivatiu (asses). Si a una rota (indret de baixa qualitat agrícola per haver-se tret 
d'una part inculta i marginal) encara els missatges i jornalers de Son Valentí li afegiren el sufix 
despectiu asses hom pot imaginar la qualitat de tot plegat. Efectivament, a la part superior del 
comellar encara es poden destriar marjades de magra factura. Ara bé, en relació amb aquest 
topònim hem d'esmentar el coll des Bous, situat a molt poca distància d'aquí. Podem afirmar amb 
tota certesa que aquests animals eren els que els roters empraven per roturar (i d'aquí la paraula 
rota) tots aquests costers. Durant la nit, aquests animals romanien a la boal que encara roman 
sota el coll.     

 
Informació meteorològica del mes  

 

Estació AEMET 
Sa Coma 

Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 16.8 27.5 21.6  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 30  (02:00) 12  (03:50)   12.9 

 


