AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

ordinària
7 d’octubre de 2017
20:30 hores
Sala de Juntes 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
Fent un repàs hi ha que dir que:
- El replec del matí va ésser molt llarg i vàrem rebre queixes de veïns perquè
la quolcada no va passar per es seu carrer.
- La gran separació que hi va haver entre caixers en alguns trams.
- 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
- La pujada a missa, els caixers han d’anar darrera sa banda.
- S’han de publicar els cercavila al programa de festes
- Es reconeix que seria convenient posar un ajudant a en Jaume es menador
de s’ase,.
- Els vocals, dins les seves funcions, tindrien que anar-se desplaçant per
poder tenir cura del bon funcionament de la quolcada.
- Hi hauria que definir les funcions corresponents a cadascun dels membres
de la quolcada, ja que els protocols no ho contemplen.
- S’intentara fer grups de feina, que treballin tots els moments de la festa, per
fer propostes per presentar-les a les juntes, que decidiran.
- La Junta sortint i la Junta entrant tindria que fer almenys una o dues juntes
en conjunt per poder posar-se al dia.
Es dona les gràcies a la Junta pel treball realitzat durant aquests dos any i fer
extensiu aquest agraïment a en José Cantallops, vocal suplent, per la seva
incorporació
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
La secretaria

vist i plau
La Presidenta
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