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

extraordinària
5 de novembre de 2019
20:30 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

El President dona la benvinguda als assistents i comenta que aquesta es la
primera de les Juntes acordades que es realitzaran mensualment per a poder
fer una actualització de l’ordenança reguladora de les festes de Sant Jaume i
i dona la paraula al regidor de festes, que participarà convidat en aquestes
Juntes.
El regidor de festes reparteix als assistents els protocols de les festes des
Castell i els protocols de festes de Sant Lluís per tenir diverses visions; Una
vegada feta la revisió dels mateixos es procedeix a començar a debatre tots i
cadascun dels articles dels protocols de les festes de Sant Jaume, per a poder
fer les millores i les incorporacions als protocols.
La revisió del protocols queda plasmat de la següent manera:
PROTOCOLS DE LES FESTES DE SANT JAUME
1- INTRODUCCIÓ
2- Junta de Caixers
2.1. Membres de la junta i procediment d’elecció
2.2. Requisits per formar part de la junta de caixers.
2.3. Funcions de la junta de caixers.
2.4. Reunions.
3- Membres de la Qualcada
3.1. Requisits per poder formar part de la qualcada.
1- INTRODUCCIÓ
Les festes patronals menorquines harmonitzen un viu folklore tradicional amb
una creativa participació popular. Les festes de Sant Jaume han estat sempre
acomodades a les circumstàncies canviants del temps i de les costums i
formen part de la mateixa història des Castell.
Els protocols que presentem, i que fan referència a la “Colcada” i als actes
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tradicionals, no consideren la nostra festa com una celebració inalterada o
inalterable, sinó que són un intent de manifestar per escrit la tradició oral i les
innovacions que es van introduint. Així es popularitzarà el seu cerimonial,
ajudarà a que es mantengui amb la màxima dignitat i servirà de fonament per
posteriors reflexions i acomodacions.
2- Junta de Caixers
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2.1. Membres de la junta i procediment d’elecció
A finals de setembre i en la línia de continuïtat amb l’antiga Obreria de Sant
Jaume, s’elegeix la junta de caixers per un període de dos anys, amb la missió
d’organitzar i presidir la “Colcada” i els actes tradicionals de les festes.
Amb prou temps d’antelació, es convoca l'assemblea del grup de cavallers des
Castell i es procedirà a fer el sorteig per als càrrecs que ho requereixen, tenint
en compte les persones que s’hi han presentat. Poden votar tots els cavallers
del poble.
● El Caixer batlle : és el Batlle, regidor del consistori o altra persona en que el
Batlle delega la seva representació.
● El Caixer capellà : Conegut popularment com a “Capellana”, és el rector de
la parròquia del Roser o bé ho pot delegar a un altre capellà de la diòcesi.
● El Caixer menestral o casat : És un cavaller del terme, casat i elegit per
sorteig entre els qui es presenten com a candidats.
● El Caixer pagès : És un pagès del terme, elegit per sorteig entre els qui es
presenten com a candidats. Si no n’hi ha cap del terme, l’assemblea de
cavallers del poble proposarà alguns candidats d’altres pobles; s’elegirà per
sorteig d’entre ells.
● El Caixer sobreposat o fadrí : És un cavaller fadrí del terme, elegit per
sorteig entre els qui es presenten com a candidats. Tindrà entre 18 i 40 anys i
no podrà haver estat mai sobreposat. (S'entén com a fadrina aquella persona
que no és casada ni viu en parella.)
● Els Caixers vocals : Son cavallers del terme, elegits per sorteig d’entre els
qui es presenten com a candidats. En seran elegits dos.
● El fabioler o fabiolera : ha de ser del terme, és elegit per sorteig entre els
qui es presenten com a candidats. Si no n’hi ha cap al terme, l’assemblea de
cavallers delpoble proposarà alguns candidats d’altres pobles i d’entre ells se’n
elegirà un. Es
contempla també la possibilitat de fer tanda amb altre “fabioler” i en aquest
cas, es posaran d’acord entre ells per repartir-se les tandes .
De tots els càrrecs elegits per sorteig, s’en triaran 3 de suplents. En el cas del
caixer batlle i del caixer capellà, els qui el nomenen, hauran de triar un suplent.
2.2. Requisits per formar part de la junta de caixers.
Per poder ser membre de la junta de caixers es requereix als cavallers:
1. Haver sortit a la festa almenys tres anys.
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2. Tenir cavall de festes propi amb excepcions aprovades pel grup de cavallers
des Castell.
3. Tenir 18 anys, exceptuant el fabioler, que estarà exent d’aquest requisit.
2.3. Funcions de la junta de caixers.
La funció de la junta de caixers és vetllar per les nostres festes patronals.
Prendre les decisions oportunes, tenint en compte la importància de
l’esdeveniment que representa la continuïtat de la celebració de la festa del
nostre patró. Té la potestat de resoldre tot allòque afecta l'organització de la
Qualcada, sempre respectant aquest reglament. Això no
obstant, per prendre decisions serà necessari que hi siguin presents tots els
membres que en fan part .
La junta de caixers obre i tanca la “Colcada”. El primer és el fabioler que obre
la formació; el segueix el caixer fadrí, que porta la bandera; a continuació el
caixer casat, després tots els cavallers per ordre d’edat (els més joves davant i
els més vells darrere). I finalment, el caixer pagès, el caixer batlle i el caixer
capellà, que tanquen la “colcada”.
Així idò, les funcions principals són:
- Que es respecti el compliment d’aquests protocols.
- Participar en la modificació d’aquests protocols.
- La interpretació dels protocols.
- Resoldre tots els casos que no s’hagin previst en aquests protocols i tots els
fets sobrevinguts durant el transcurs de la “colcada”.
Els membres de la junta de caixers tenen veu i vot en totes les votacions i es
comprometen a assistir a les reunions convocades.
● El Caixer batlle : representa la corporació municipal . És l’encarregat de
presidir la“colcada”.
● El Caixer capellà : representa l’Església és l’encarregat de presidir els actes
religiosos.
● El Caixer menestral o casat : representa l’estament familiar . Té la funció de
suplir elcaixer batlle en cas d'absència.
● El Caixer sobreposat o fadrí : representa el jovent del poble i és
l’encarregat deportar la bandera.
● Els Caixers vocals : Tenen la funció de vetllar pel bon funcionament de la
“colcada”.
● El fabioler o fabiolera : Ha de sonar el tambor i fabiol. Dona inici i fi a les
festes i és l’encarregat de marcar el recorregut de la “colcada”.
2.4. Reunions.
La junta de caixers es reunirà tantes vegades com sigui necessari, amb
l’aprovació prèvia del president. Les funcions de secretari/secretaria
corresponen al funcionari o funcionaria de l’àrea de festes de l’ajuntament, i a
aquesta persona li correspon estendre les actes de les reunions de la junta.
Perquè les reunions, així com les decisions, es considerin vàlides, han
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d’assistir-hi el President/a, secretari/a i almenys la meitat més un dels
membres de la junta.
Els suplents dels diferents càrrecs poden ser convocats a les reunions, en les
quals tindran veu però no vot. Puntualment també es poden convocar aquelles
persones que es considerin idònies per a desenvolupar correctament les
funcions de la junta.
La Junta decideix deixar sobre la taula la resta de punts per a proximes
reunions.
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I, sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com
a secretaria, estenc aquesta acta.
Ho signa, la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau del
President, Joan Antoni Serra Puig, a Es Castell en la data de la signatura
electrònica que consta sota d’aquest document.

Margarita Saura
05/12/2019 10:44:15
Signatura electrònica
Es Castell

Joan Antoni Serra Puig
(Regidor Cultura i Esports)
05/12/2019 14:08:12
Signatura Electronica
Es Castell

