AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

extraordinària
7 d’abril de 2016
20:30 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Assistents: Pere Payeras Joan Eduard Serra, Micky Borràs, Joan Camps, Lluís
Camps.
Disculpen assistència: Susana Segui, Tobal Capó i Vladislav Pau Febrer
Convidada: Cristina Fullana
Presidenta: Begoña Mercadal
Secretaria: Margarita Saura
Ordre del Dia:
1. Fabiolers
2. Pitral
3. Suador
4. Bandera de festes
5. Torn Obert de paraula
El Batlle i la presidenta donen la benvinguda als assistents.
1. Fabiolers
La Junta de caixers considera que el fabioler, Vladislav Pau Febrer, va donar una
imatge que perjudica a tots el membres de la junta de Caixer, reiteradament durant les
passades festes patronals, inclòs desprès d’haver estat avisat per altres membres de
la Junta.
Desprès de haver mantingut una conversa amb ell el Caixer Batlle i la Presidenta de la
Junta, es creu que la seva aptitud es de manca de serietat i compromís.
La Junta creu que la aptitud mantinguda es de falta greu.
Na Cristina Fullana, persona que va mostrar el desenvolupament de la figura del
fabioler dins la Festa a n’en Vladislav, exposa que tan ella com en Toni Sans tenen
obligacions i que han fet durant molts d’anys de fabiolers, volen donar passar a gent
més jove.
També vol deixar clar que fins el dia d’avui i en cada una de les festes en que ha
participat tan ella com en Toni Sans, mai han cobrat, i que sempre han renunciat a la
gratificació que es dona als cavallers, perquè creu que es un honor sortir a la festa i es
un hobby. Hi ha que dir que a n’és altres pobles el fabioler cobra inclòs més que els
cavallers.
Vol remarcar que el fabioler es un músic que va damunt un ase i el treball de preparar
les festes per ella, es l’estudi i recerca de la música que es fa i es feia a les festes de
l’Illa, per poder-ho mostrar i fer dins les festes.
Per açò considera que ella rallarà amb en Vladis i en tot cas se li pot fer una
amonestació si es té la voluntat de que continuí fent de fabioler, també li dirà que
assisteixi a la propera junta el proper dia 25 d’abril a les 20:30 h.
En Micky creu que els fabiolers tenen que fer assaigs damunt l’ase amb uns mesos
d’antelació
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2. Pitral
Es proposa inclourà als protocols en el seu punt 4.2
“pitral creuat amb un cor, anella o estrella al mig”, proposta per dur a la Junta de
caixers i cavallers.
3. Suador
Es suadors des cavall que siguin del mateix color que el cavall, es a dir discrets
4. Bandera de la Festa
Una veïna des Castell ens ha fet arriba l’escrit adjunt on ens explica que la bandera
que treu el caixer fadrí es de Sant Jordi i no Sant Jaume .
Aquesta senyora s’ofereix per fer el canvi sense cost
S’estudiarà la proposta.
5. Torn obert de paraula
5.1. S’ha rebut de la Junta de Caixers de Maó, la queixa de que una caixera des
Castell menjava de forma ostentosa durant la festa.
Una vegada escoltada la Junta es decideix fer saber a N’Anna Dalmau aquesta queixa
i que te que tenir més prudència i ser més discreta.
5.2.
Es sol·licita el canvi de grades a les autoritats, per entregar la canya
5.3.
Convidar a n’en Toni Sans a la propera reunió de dia 25 d’abril
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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