AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

extraordinària
15 de setembre de 2015
20:30 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

El Batlle i la presidenta donen la benvinguda als assistents.
El tema principal de la reunió es la de revisió de festes i comuniquen que la Junta de
caixers s’ha reunit dues vegades per avaluar les festes.
La Junta de caixers vol que els cavallers aportin totes i cada una dels suggeriments
per a poder treure o trobar solucions, sempre amb ordre i respecta sense fer judicis, ni
sentencies, sinó poder-ho estudiar i solucionar i emetrà les mesures correctores que
trobi adient.
Torn d’aportacions:
• El dissabte de la festa a la plaça hi havia molta gent beguda
• La convidada del batlle va passar per davant les autoritats quan no corresponia i la
convidada de la Capellana no guardava l’ordre i cal a dir que hi ha un ordre de
col·locació que tampoc va complir.
• Al passacarrers hi va haver moltes estones que la quolcada no era continua i no es
guardaven les distancies., quasi sempre als punt de beguda des cavalls
• Se proposa posar un punt d’aigua per es cavalls, abans de pujar el carrer Sant
Jaume a n’és pisos de ca n’Escandell.
• Hi va haver una caixera de fora poble que va sortir amb piercings, la caixera
casada té el seu nom.
• No esta permès porta la creu de Sant Joan a n’és pitral, un caixer de la Junta la
portava.
• El suador no pot dur cap distintiu de població, associació, etc…
• Les grades de les autoritats tenen que ésser un poquet més amunt i folrades
d’escuma con els altres anys.
• A la pujada es caixer no van al costat de la banda de música.
• La policia no portava el recorregut.
• Hi ha que repassar el passacarrers perquè el carrer de Maó no es va fer.
• Per incorporar-se a la quolcada els quarantons que esperin al carrer de Maó
• Encara que un cavaller es retiri de quolcada per motius des cavall, que sigui el
veterinari contractat per l’Ajuntament el que ho certifiqui
Els dos cavalls que es van retirar varen ésser justificats.
• Hi ha que fer un estudi del replec perquè no es facin dues passades per a recollir a
la Capellana, per exemple.
• Al darrer toc no despedir al batlle quan es surt de la plaça fer-ho en començar la
despedida
• Es proposa fer neta la plaça per es darrer toc.
• Passar per tot es carrer Sant Jaume
• Per anar a les corregudes, ja no es va a l’Ajuntament a demanar permís, si no que
tots venen des de la Parròquia i repleguen la bandera i al caixer batlle., enguany es
va fer una volta més llargues per complir els horaris
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El passacarrers de dia 25, si es pot es té que allargar, per no baixar del cavall a les
10:05 per fer la pujada .
Els cavallers es tenen que descobrir amb passar per edificis oficials, religiosos,
etc…
El menador de l’ase té que quedar aguantant l’ase o hi té que haver algú amb
l’ase, es pot deixar fermat al quarter, però en condicions.
El dia 24 es va passar per davant la banda i els gegant perquè el director de la
banda des Migjorn no havia arribat.
Es proposa diverses alternatives per a fer el sorteig a altres pobles. Aquestes
propostes es més raonables decidir-les el dia del sorteig, per companyerisme.
(En Toyo comenta que si es per companyerisme i perquè ha sortit a uns quant
pobles, l’any passat no va poder sortir a cap, perquè no es va donar el cas encara
que estigues apuntat).
El temps donat per anar a la convidada, 15’, va ésser curt pels darrers que arriben
a la parròquia
Es recorda que la firma d’assistència es obligatòria per a poder participar als
sorteigs a altres pobles
Les actes es llegiran en començar les Juntes de Caixers i cavallers i en ser
aprovades es penjaran a la pagina web de l’Ajuntament.
En davallar del cavall ananti vestit de caixer, tindrien que donar exemple i retirar-se
per fumar.
Es proposa per a la darrera junta abans de festes passar el power point de les
normes i protocols de les festes.
Un convidat de fora poble amollava les regnes en sortir de la plaça, hi ha que anar
en condicions i no deixar amollat el cavall
No s’han de posar dins les botes les canyes de les corregudes.
El dia 25 el saig no estava donant entrada a la plaça, va arribar a la segona volta i
no era davall la morera.
Es comenta de que ho faci sempre el mateix saig, o els vocals com abans.
La Junta de caixer estudiarà cada un dels punt anomenats i proposarà o decidirà el
més convenient per a cada cas.

Tots els assistents estan d’acord que la manera en que es va desenvolupar el darrer
toc de flabiol, va ésser molt correcte i encertat.
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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