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Dilluns

Ahir i a l’edat de 81 anys, va morir a Palma Mn. Alonso Maria Albertí Albertí,
després de 58 anys d’exercici sacerdotal. Avui es faran les exèquies al
cementiri d’Esporles (d’on va ser rector una quarantena d’anys) i el funeral a
la Seu de Mallorca. Al cel sia.
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Dimecres

La setmana passada, com per tot arreu, vàrem tenir uns dies de molta
fredor. Si la mitja dels primers 7 dies de novembre va ser de 20,01o, la dels
darrers 7 ha estat de 10,21o, quasi 10o de diferència.
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Divendres

Ahir, devers les 4 de l’horabaixa, un esbart d’una vuitantena de nins i nines
del collegi Aula Balear de Palma baixava pel camí de Sa Costa després
d’haver dinat a Sa Font des Garbell. Al matí havien sortit d’excursió escolar
des de Son Serralta i després de passar per Planícia, Blaze Benson els va
rebre a Es Rafal; abans els havia facilitat l’accés i obertura de les barreres.
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Dilluns

Cent anys !! són els que ahir va complir Maria Albertí Albertí, que a mitjans
del segle passat i durant una trentena d’anys, va ser la nostra mestra
d’escola. Donya Maria manté una salut i una activitat extraordinària i encara
que des de fa molts d’anys viu a Esporles, mai ha deixat de mantenir forts
vincles amb el nostre poble on, per altra banda, és ben recordada i
apreciada, com ho demostra el fet que l’Ajuntament ha posat en marxa un
expedient per anomenar-la filla illustre. Salut i molts d’anys, Donya Maria.
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Dimecres

Diumenge vespre, en el programa Salvados que emet la cadena de TV
nacional La sexta, el seu presentador Jordi Évole va fer una llarga entrevista
a Álvaro Romero Vacas, el fill petit d’en Manel i na Mercedes. N’Álvaro, que
des de l’any 2007 és periodista del diari nacional El País, va fer una detallada
i aclaridora explicació de la deficient gestió i “altres coses rares” en la
construcció de les darreres autopistes de peatge a Madrid.
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Dijous

Despús-ahir va morir a Palma i a l’edat de 75 anys, na Leonor Albertí Cunill,
casada amb Joan Vich Tomàs (de Can Tit). El funeral tendrà lloc demà a
l’església parroquial de Sant Sebastià de Ciutat. Descansi en pau.
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Diumenge

Despús-ahir vespre a Barcelona, a la Nit de Santa Llúcia que organitza
l’entitat Òmnium Cultural, na Neus Canyelles (de ca s’Estapé) va rebre el
premi Mercè Rodoreda de contes. L’obra, seleccionada entre 33 originals, es
titula “Mai no sé què fer fora de casa”. Enhorabona a na Neus i a tota la
família de ca s’Estapé.
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Dimarts

Ahir i a l’edat de 97 anys va morir na Paula Albertí Tomàs de Cas Queso; el
funeral tendrà lloc avui a la nostra església parroquial. Al cel sia.
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Dimecres

Per avui a les 19:00 h, en una taula rodona que tendrà lloc en el saló d’actes
del Diario de Mallorca i on és parlarà de: Per què desapareixen les abelles?
està prevista la intervenció de Xavier Canyelles, com a naturista i entomòleg.
Que en Xavi és un home polifacètic i molt actiu ja ho sabíem, el que no
sabíem i ara aprofitarem per dir, és que el passat estiu va publicar el llibre
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titulat Fauna fantàstica mallorquina; 249 pàgines dedicades al relat de
llegendes i creences populars entorn a animals simbòlics, besties de foc, etc.
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Dijous

Diumenge passat en el programa El Cuarto Milenio que emet la cadena de
TV nacional Canal Cuatro, va sortir un bon reportatge sobre les visions
d’OVNIS i el misteri que envolta la desaparició, l’octubre de 1995 i quan
havia sortit a pescar amb la seva barca, del que fou paisà nostre i
comandant de l’exèrcit de l’aire, Miquel Bañuls (e.p.d.).
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Dissabte

Com en temps primer!!. Així va ser ahir: gregal i brusca tot el dia. Avui, des
d’es Cap des Bosquet fins a Sa Serra den Sec i voltant per s’Arboçar fins a Es
Rafal, la boira s’hi ha aferrat des de bon matí. Tan tapat estava que a les
cinc ja era ben fosc.
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Dijous

A les sis de l’horabaixa de despús-ahir, i presidides pel Rector Antoni
Mercant, començaren les Matines d’enguany. Amb el presbiteri i el llantoner
central ben guarnits de neules i un bon betlem a la capella del Sagrat Cor de
Jesús, na Leonor Bosch Pérez (23 anys), en Joan Belmonte Garí (9 anys) i
n’Aina Amor Pascual (8 anys) interpretaren la Sibilla, el sermó de la Calenda
i el cant de l’Àngel, respectivament.
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Dilluns

Organitzat per la secció local d’Esquerra Republicana i en el local de ses
Escoles, despús-ahir horabaixa va tenir lloc una xerrada colloqui a càrrec de
Cathy Sweeney. Sota el títol de: Escòcia, camí de la independència, la
vicepresidenta d’E.R. a Mallorca (irlandesa de naixement), va fer unes
aclaridores explicacions sobre la història i situació actual del procés polític
que té lloc en aquell país.

TAST DE TOPONÍMIA #01 (*)

Per Tomàs Vibot

Volta des General
Començam aquesta sèrie de lliuraments dedicats a la nostra toponímia municipal amb un nom de lloc
malbaratat des de fa dues dècades per algunes guies d’excursió i per la mateixa Administració. D’ençà un
segle, el revolt de la carretera on comença el camí de Baix de Son Bunyola és conegut com Volta des
General, ja què el general Cotoner tenia costum de pujar-hi per gaudir del paisatge. Més tard, aquí
mateix, hi aparegué el neotopònim sa Barandilla, que també hi féu fortuna i encara es pot sentir per la
vila. Ara bé, des de fa pocs decennis, la genuïna designació Volta des General ha passat a significar tot
el camí que enllaça aquest revolt i el port des Canonge, fet absolutament recriminable no sols des del
punt de vista històric sinó també des del del significat. La confusió de tot el traçat del camí de Baix amb
una “volta” ha donat greus interpretacions i barrabassades com ara aquesta que s’ha sentit dir a un guia
cultural: “aquest camí era el que un general utilitzava per donar un volta”. En català de Mallorca el mot
“volta” mai no ha significat “passeig”, com ara sí en castellà (“dar una vuelta”). Ja és ben hora de tornar
les coses al seu lloc i retolar el camí com toca. Així que, si l’Administració continua sense rectificar aquest
desbarat, almanco caldria que ho tenguem en compte els que ens preocupa el patrimoni històric.

(*) Tast.- Acció i efecte de tastar. Tastar.- Prendre una petita quantitat d’una cosa de menjar o de beure, per
apreciar-ne el gust o la qualitat. Toponímia.- Conjunt dels noms de lloc d’un país o comarca. (DCVB)
Informació meteorològica del mes

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

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

8.2

18.4

12.7

Est. AEMET / Sa Coma

06 (23:59)

28 (13:20)

70.0
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