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

extraordinària
7 d’octubre de 2019
21:15 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament
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El President dona la benvinguda als assistents i dona la paraula al regidor de
festes que llegeix les anotacions fetes a la reunió del passat agost.
Però abans dona constància de la baixa del membre de la Junta com a vocal
del Sr. Jaume Tur i la incorporació del suplent Sr. Javier Mereciano.
Regidor de festes llegeix:
1. Els caixers comenten que els protocols necessiten una actualització, la
junta de caixers es compromet a reunir-se i estudiar el que ha quedat
absolent i corregir altres (exemple: vestimenta manador de s’ase, dia 25
desprès del darrer toc fer despedida capellana amb bandera i desprès
tornar per fer la entrega, etc...); Per a fer-ho, es proposa reunir-se els
propers dies 5 de novembre i 10 de desembre a les 20 hores a la sala
de juntes.
2. Recorreguts:
Recorregut de la junta de dia 24 la convidada del primer toc de flabiol
quedarà establert un recorregut però no s’indicarà l’horari per evitar
malentesos, al comunicar-ho a les entitats, associacions, etc...
De la resta de recorreguts de la quolcada es farà constar que per
motius de seguretat podran fer-se petites alteracions.
3. S’ha de comunicar on es podran trobar el punt d’aigua per es cavalls,
per a poder-ne distribuir les aturades dels cavalls entre tots els punts.
4. Decidir la vestimenta a portar del manador de s’ase.
5. Millores per el desenvolupament de la festa:
5.1 Dotar de més mobilitat als vocals
5.2 Fer sa beguda de Completes en menys temps i tenir en compte als
cavallers celíacs.
5.3 Endarrerir la pujada a les 11:45h.
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5.4 Escurçar les pauses entre volta i volta. Deixar-ho concretat amb la
contractació de les bandes de música.
5.5 Escurçar les traques.
5.6 Compromís per part dels cavallers de fer l’aigua-ros a la Parròquia
per part del cavallers.
6. Sol·licitar a Fornells la possibilitar de sortir nomes un dia a la festa si ens
conviden.
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Torn obert de paraula
Sol·licitar a Fornells la possibilitar de sortir nomes un dia a la festa si ens
conviden.
Fer tres aturades a diversos indrets de la població si es el cas, per a poder
arreplegar la quolcada i no tenir buits, tot coordinat amb la policia que
acompanya la quolcada.
El comportament des cavallers a la plaça s’està desvirtuant amb abraçades,
besades, selfies, etc.. el cavallers en tot moment tenen que guardar les
formes.
El canvi de recorregut per l’estat del terra davant el bar Most Art, no va esser
del gust d’una part dels cavallers que no ho veuen correcte, la Junta comenta
que va esser una decisió precipitada degut a trobar-se de cop i volta el
inconvenient.
Es proposa que tots el bars i les atraccions posin la musica des Jaleo mentre
es fa es Jaleo.
El flabioler quan no esta a la quolcada te que estar a les grades i te que anar
en tot moment vestit amb sa levita.
Es dona l’enhorabona al caixer batlle .
Sol·licitud de poder tenir aigua per els cavallers a les corregudes i de tenir la
plaça buida quan arribin es cavalls per el darrer toc de flabiol.
S’obri un debat en la forma de decidir qui entra a la plaça al darrer toc si el
nombre de cavallers excedeix al estipulat per la seguretat i s’acorda que la
Junta de Caixers farà una proposta per a pla pròxima reunió.
Es proposa el poder pertanya a la Junta encara de que no es disposi de cavall
propi.
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I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
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Ho signa, la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau del
President, Joan Antoni Serra Puig, a Es Castell en la data de la signatura
electrònica que consta sota d’aquest document.

Margarita Saura
25/10/2019 14:18:18
Signatura electrònica
Es Castell

Joan Antoni Serra Puig
(Regidor Cultura i Esports)
28/10/2019 10:06:48
Signatura Electronica
Es Castell

