AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

ordinària
22 de juliol de 2016
21:00 hores
Sala de festivitats de l’Ajuntament

El Batlle i la Presidenta de la Junta donen la benvinguda als assistents
Una hora abans de començar s’ha fet memòria dels protocols i resoldre
dubtes.
Es dona la paraula a n’en Toni Sans, fabioler, per fer un recordatori d’uns punts
a tenir en compte, i es recorda que en acabar aquesta Junta i abans d’anar a
sopar hi ha un assaig a la parròquia a per a tots aquells que tenen que fer el
aigua-ros.
Toni Sans:
Aquest any seran 47 cavallers des Castell el dia 24 i 49 el dia 25 de juliol. La
característica des Castell és que es replec es fa individualment a cadascun des
caixers a la seva casa.
Hem de tenir cura de mantenir les formes i prestar atenció en tot moment,
saludar els estaments oficial, descobrir-nos.
Els cavallers no porten guardapit, porten mitjons negres, el suador del color
més semblant al cavall, el pitral té que portar cor o anella, la guindola a la ma
dreta i el fuet a l’esquerra.
Es demana puntualitat i que la cercavila sigui el més homogènia possible i no
rompre la desfilada
Fins que la bandera no està damunt l’altar a la peanya els cavallers no es tenen
que seure.
Per anar al bany el dissabte de Sant Jaume, desprès de la missa.
En la beguda a ca la capellana cal, col·locar-se de la mateixa manera que
s’entra. Els, ja que son molts els cavallers d’aquest any en un lloc bastant
estret, els vocals aniran col·locat als cavallers.
En arribar a la plaça del roser no es descavalga fins que ho fa el caixer Batlle i
el caixer Capella.
Es demana celeritat en formar quan el fabioler dona el sus.
L’entrada és per formació de la quolcada, es a dir per l’ordre de la quolcada.
Dins la plaça del Jaleo el primer es saludar a les autoritats i també hi ha que
controlar el temps dins la plaça, a l’entrada hi haurà un policia o un vocal que
els donarà entrada a la plaça.
Sa grada d’autoritats aquest any és la primera entrant a la plaça.
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Hi ha aparcaments a l’entrada de la població, al parquing de s’escola i al clot de
Santa Anna.
Els punts de beguda de l’Ajuntament son a can Busquets i al carrer batlle Pons
La veterinària és n’Irene Camps i el ferrer és en Toni Seguí, els mateixos de
l’any passat, els números de telefono d’ambdós estan a la policia
A les corregudes i al darrer toc de flabiol només hi participen els cavallers des
Castell. Els cavallers des Castell no poden entrar amb cavallers d’altres pobles
a n’és Jaleo.
Per anar a les corregudes a les 19:30h. a la Parròquia per anar a recollir la
bandera i al batlle tot a la vegada, a l’Ajuntament i partir cap al carrer des Port.
Es dona lectura als recorreguts de la quolcada, l’ordre de la quolcada, els
replecs, els horaris, les llistes per fer l’aigua-ros.
Es recorda que els cavallers as Castell no poden portar armilla, ni piercing, ni
els cabells amollats i que hi ha un parquing a Santa Anna. També dir-vos que
els cavallers de fora poble es recollien al pla de la Parròquia.
Per a qualsevol incidència cal dirigir-se al vocal, no es pot beure, ni fumar, i els
mòbils apagats, es peus dins l’estrep, controlar les emocions.
Es netejarà la sorra abans del darrer toc de flabiol
Les convidades d’Alcaldia d’enguany son:
1. Francisco Saborido Gayon
2. Ines Benitez Pasqual
3. Maria Pons Van Walre
la convidada de la Capellana es: Josep Villalonga Salord.
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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