AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

extraordinària
8 de maig de 2017
21:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Obertura inscripcions cavallers
2. Recorregut festes
3. Convidades Maó
4. Estables i anelles
5. Queixes de passades festes d’altres pobles
6. Torn obert de paraula
Disculpen la seva absència en Vladislav P. Febrer i en Joan Miquel Sastre.
El Batlle i la presidenta donen la benvinguda als assistents.
1. Obertura inscripcions cavallers
Avui s’ha obert la inscripció dels cavallers de la població que volen sortir a les
properes festes de sant Jaume.
2. Recorregut festes
Una vegada s’acabi el període d’inscripció la Junta es tindria que reunir de nou
per establir el recorregut, a temps per incloure-lo al programa de festes
d’enguany.
3. Convidades Maó
Hem rebut oficialment el comunicat on se ens fa saber que per motiu de la
quantitat de cavallers inscrits, la població de Maó no farà convidades.
Es proposa que Es Castell faci una convidada de deferència a la població de
Maó, ja que nosaltres a dia d’avui no tenim aquest problema.
S’obri un debat entre els membres de la Junta i es decidí mantenir la convidada
als cavallers de Maó.
4. Estables i anelles
Enguany ja no disposem des quarter per a deixar els cavalls i remolcs.
S’està cercant un lloc alternatiu on poder-los deixar, que estigui situat aprop i
condicionat.
Es proposa el clot de Santa Anna, però hi hauria que posar més il·luminació i
algun mitja de vigilància i de tancament a dalt.
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Queixes de les passades festes d’altres pobles
Tal com varem indicar amb anterioritat varem rebre la queixa oficial de les
passades festes de Sant Climent, per els fets ocorreguts amb diversos
cavallers o caixers.
Tal com varem indicar s’ha remes a l’Ajuntament de Maó les al·legacions a
favor del Sr. Mereciano, per a la seva consideració.
I la Junta decideix convocar a la propera reunió, a celebrar el dia 2 de juny a les
21 hores a la sala de Juntes, a un cavaller o caixer de la població que va
participar en els fets anteriors, i que havia tingut una qüestió a les festes de
Sant Jaume, per a poder-li comunicar la decisió que la Junta creu convenient, i
que s’ha pres per unanimitat.
5.

6. Torn Obert de paraula
* L’ase que va sortir l’any passat es va morir i es té que rallar amb el seu
propietari (Selmo) perquè estava preparant un altre ase.
* Na Cristina vol remarcar que tenguin en compte que els fabiolers no son
cavallers son músics que van damunt un ase.
* En relació al manador habitual de l’ase, en Jaume, constatar que a les
darreres festes ja ens varem adonar que està tornant gran, i seria necessari
posar-li un ajudant.
* Es comenta de que a les corregudes la participació sigui voluntària i no
obligatòria.
* Al darrer toc dins la plaça hi pot haver un màxim de 30 cavalls, per seguretat,
tal com es va dir l’any passat. Queden exclosos els de primer any, com ja es va
fer l’any passat, desprès hi poden participar els que voluntàriament vulguin. Es
proposa, si els voluntaris són més de 30, premiar els que tenen cavall propi o
fer un sorteig, queda damunt la taula la decisió de totes aquestes propostes.
* Es parlarà amb en Toni Sans ens torni a fer el monogràfic abans de les festes
sobre els protocols protocols, com a revisió i/o recordatori a tos els cavallers.
* Desprès del darrer toc es tindria que aturar els altaveus perquè l’aplaudiment
espanta un poc els cavalls que estan ben damunt els altaveus.
* El temps que es va donar a les autoritats per anar des de les corregudes al
darrer toc, no va esser suficient , hi hauria que haver una autoritat de referencia
que quan arribes a la plaça dones el sus d’entrada als cavallers per a fer el
darrer toc de flabiol.
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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