AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

ordinària
17 de juliol de 2015
20:3 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

El Batlle dona la benvinguda als assistents i dona la paraula a la presidenta
La Presidenta dona la benvinguda als assistents.
Aquest any seran 52 cavallers més el Fabioler.
Es dona lectura als recorreguts de la quolcada, l’ordre de la quolcada, els
replecs, els horaris, les llistes per repartir l’aigua-ros. Tot el que vulgui una
copia estan damunt la taula de la secretaria, així com els protocols
(s’acompanyen a l’acta copia de tots i cadascuns dels recorreguts llegits).
S’informa que els policies que estaran a l’entrada del jaleo seran dia 24 en
Quevedo i dia 25 n’Alex.
Es recorda que els cavallers as Castell no porten armilla, ni piercing, ni els
cabells amollats i que hi ha un aparcament a Santa Anna. També dir-vos que
els cavallers de fora poble es recollien al pla de la Parròquia.
A les corregudes i al darrer toc de flabiol només hi participen els cavallers des
Castell. A la plaça els cavallers des Castell entren al Jaleo fent parella amb un
altre cavaller des Castell.
Per anar a les corregudes a les 19:30h. s’ha de estar a la Parròquia per
davallar tots junts i anar a recollir la bandera i al batlle a l’Ajuntament i partir cap
el carrer des Port.
Els punts d’aigua que posa l’Ajuntament són: a Can Busquets, darrera la
Parròquia i al carrer Batlle Pons a la finestra grossa de l’Ajuntament.
Els menors d’edat tenen que portar autorització signada dels pares o tutors per
sortir a la festa.
L’agraïment econòmic als cavallers des Castell, aquest any tornarà a ser el
equivalent al cost de ferrar el cavall, enguany són 110,00€.
Es demana si els de fora poble també rebran gratificació, i es respon que no, a
la qual cosa un cavaller des Castell al·lega que també tindrien que rebre
gratificació econòmica.
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La veterinària es n’Irene Camps i el ferrer es en Toni Segui, els mateixos de
l’any passat, els números de telefono d’ambdós estan a la policia.
Les convidades d’Alcaldia d’enguany son:
1. Daniel Gomila Sintes
2. Pedro Javier Gelabert Moll
3. José Luis Aracil López
i la convidada de la Capellana son:
Dissabte na Carina Marques
i Diumenge en Marc Cavaller
Els cavallers comenten que fa uns anys es va decidir que les convidades no
poden fer tanda. Com es donava un cas que incomplia la norma, es fa un recés
per permetre que es reuneixi la Junta de Caixers, que una volta debatut aquest
tema decideix que surti un sol convidat, tal com es ve fent des de fa uns anys.
Avui es reparteix el plànol del quarter a aquells cavallers que han vingut a
signar el full de responsabilitat per utilitzar el quarter, la resta teniu fins dilluns a
les 13 hores per fer-ho, perquè ha partir de dimarts els estables i anelles
sobrants s’oferiran als cavallers de fora poble.
En acabar aquesta Junta esperen a la parròquia als cavallers que participaran
a l’aigua-ros, per fer l’assaig.
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
vist i plau
La Presidenta

La secretaria

Margarita Saura Bennàsar

Begoña Mercadal Jiménez.
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