AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

ordinària
7 d’octubre de 2017
21:00 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

El Batlle i la Presidenta de la Junta donen la benvinguda als assistents
Es procedeix a fer un balanç de les passades festes i es considera que en
general van ésser satisfactòries, sense grans contratemps, amb algunes petites
incidències. Aquestes son:
-

-

-

-

Els punts per per donar de beure als cavalls estaven mal repartits. No s’han
de posar devora els passos de vianants, ja que els cavall tenen risc de
caure (exemple Bar de c’an Omi)
La gran separació que hi va haver entre caixers en alguns trams.
Els nous cavallers varen tenir una aptitud i un comportament excel·lent.
El canvi de grades va funcionar molt bé
El numero de cavaller que varen entrar a la plaça, també molt bé.
Agrair al Sr. Cantallops la diligència en prendre el càrrec de vocal a la
quolcada.
Es reconeix que seria convenient posar un ajudant a en Jaume es menador
de s’ase,.
Recordar que la comitiva dels caixers, en pujar a Missa, van darrera la
musica.
La Junta tindria que preparar les festes amb temps, i així podríem posar el
recorregut al programa de festes.
La Junta sortint i la Junta entrant tindria que fer almenys una o dues juntes
en conjunt per poder posar-se al dia.

S’obri el torn des cavallers per a donar la seva valoració de les festes:
- A les festes de Maó es va dir que els cavallers de cada poble tenien que
sortir amb els del seu poble, la qual cosa no va passar.
Els cavallers que no varen sortir amb la resta del grup del municipi des
Castell havien sol·licitat permís i se'ls havia concedit. Va ésser una manca
de comunicació entre els mateixos membres de Maó.
- Els vocals tindrien que, dins les seves funcions, anar-se desplaçant per
poder tenir cura del bon funcionament de la quolcada. Ens comenta que
sempre s’havia fet d’aquesta manera.
- El darrer toc de flabiol llueix més amb tots els cavallers dins la plaça, aquest
es un dels temes que es tindran que tractar per a les properes festes.
En acabar les corregudes, es tindria que esperar i anar junts per entrar dins
la plaça.
Els altaveus estaven molt forts en el darrer toc de flabiol.
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-

-

-

-

Les cavalleres hauríem d’acordar si porten llaç blanc o negre,.
El sorteig per anar a altres pobles es va fer malament perquè totes les
places varen ésser sortejades en tandes i no es així.
Hi ha cavallers que volen que les grades es tornin a canviar.
En quant a la cura que es va tenir de l’ase, dir que molt bé per part de la
gent des picadero des Migjorn, però mentre no van aparéixer l’ase va estar
mal fermat i descuidat.
La reunió explicativa dels protocols va estar molt bé, però s’hauria de fer
molt abans de les festes i l’assistència ha de ser obligatòria. Els qui no
assisteixin no podran sortir.
El membres de la Junta han que tenir un comportament exemplar surtin o
no a les festes d’altres poble.

Es procedeix a la renovació de la Junta per al bienni 2017-2018
Flabioler/a: Cristina Fullana
Vladislav Pau Febrer
Suplent: Antoni Sanz
Caixer/a fadrí/na: Ana Dalmau
Suplents: Xavier González
Oscar Rodriguez
Javier Mereciano
Caixer casat: Antoni Bosch
Antoni Albis
Vocals: José Javier Benejam
Bartolomé de la Puerta
Suplents: Maria del Pilar Borràs
Javier Mereciano
Caixer pagès: Alex Cristian Csizmadia
Suplent: Tobal
Caixer capella: Joan Miquel Sastre
Suplent: Joan Camps
Caixer Batlle: José Luís Camps
El Batlle explica que en Florencio Conde, ha delegat en ell el ser caixer batlle
per l’any 2017. L’any 2018 esta per determinar el càrrec.
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En Toyo demana si els suplent tenen que assistir a les Juntes, el batlle
comenta que hores d’ara no, però serà un tema a estudiar en una propera
Junta
Es dona les gràcies a la Junta per el treball realitzat durant aquest dos any i fer
extensiu aquest agraïment a n’en José Cantallops vocal suplent, per la seva
incorporació com a vocal.
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.

C/ Plaça S’Esplanada, nº 5 /07720 Es Castell (Balears)/ C.I.F. P-0706400-I / Tlfno 971365193 /Fax 971365412

