AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

extraordinària
6 de maig de 2016
21:00 hores
Sala Multifuncional

Ordre del Dia:
1. Canvi d’ubicació grades entrega bandera
2. Fabiolers
3. Pitral
4. Suador
5. Actes i convocatòries
6. Varis
7. Torn Obert de paraula
El Batlle i la presidenta donen la benvinguda als assistents.
1. Canvi d’Ubicació grades entrega bandera
La Junta de caixers va decidir portar a votació a la junta de caixers i cavallers,
el canvi d’ubicació de les autoritats a les grades, per a l’entrega de canyes.
Aquest any dia 25 de juliol es vol ubicar a les autoritats a les grades que
ocupaven cada any els jubilats i els jubilats passaran a veure es Jaleo des de
les grades on seien les autoritats.
Es procedeix a la votació d’aquest canvi entre els presents i s’aprova per 21
vots a favor, dels 35 assistents.
2. Fabiolers
El fabioler, Vladislav Pau Febrer, ha reconegut davant tota la Junta que es va
equivocar reiteradament durant les passades festes patronals, fins i tot desprès
d’haver estat avisat per altres membres de la Junta i per aquest motiu vol
demanar públicament perdó a aquesta Junta per la imatge que va donar i vol
constatar que no es tornarà a repetir.
3. Pitral
Es proposa incloure als protocols:
en el seu punt 4.5: “pitral creuat amb un cor, anella o estrella al mig”,
en els el punt 8.5:” La Capellana com a representat de l’Església, podrà
convidar un cavaller a participar en la “Colcada”.
I que les convidades només son per a un cavaller en concret, sense possibilitar
de fer tanda, tan les de la capellana com les del batlle.
Propostes que son aprovada per la majoria dels assistents.
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4. Suador
Es suadors des cavalls, hauran de ser del mateix color que el cavall, es a dir
discrets.
5. Actes i convocatòries
Les actes de totes les juntes les tenim penjades a la web de l’Ajuntament, i si
teniu alguna al·legació ho notifiqueu a la junta següent, perquè consti.
Les convocatòries se faran a través de Whatsapp des del número 616.833.400.
5. Varis
5.1 Es dura a terme un curset per a tots els nous cavallers per fer un repàs des
protocols i contestar a qualsevol dubte que pugui sorgir.
Aquest curs el donaran els membres de la Junta i qualsevol caixer que vulgui
participar-hi poden assistir tots els cavallers, però es obligatori per els nous.
5.2 Aquest any els fabiolers faran tanda, així i tot tan na Cristina, com en Toni
assistiran a les Juntes.
5.3 Els convidats d’altres pobles a la nostra població, tenen la obligació
d’assistir a la reunió, excepte causes de força major, si incompleixen aquesta
norma no podran sortir a les festes des Castell
5.4. El replec el farà la Junta en ple.
5.5 Es tornarà a demanar per assistir a les festes al mateix veterinari i el mateix
ferrer.
5.6 El quarter es tornarà a deixar com sempre
5.7 La gratificació d’aquest any serà la mateixa que l’any passat.
6. Torn obert de paraula
En Jordi Borràs demana ajut per fer net es quarters i poder-ho emprar per les
festes
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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