AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

ordinària
17 de juliol de 2015
20:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

El Batlle dona la benvinguda als assistents i dona la paraula a la presidenta
La Presidenta dona la benvinguda als assistents.
I comenta que en total aquest any seran 52 cavallers i el Fabioler. A la reunió
amb els cavallers es llegiran els recorreguts de la quolcada, l ordre de la
quolcada, els replecs, els horaris, les llistes per repartir l’aigua-ros.
S’informarà que els policies que estaran a l’entrada del jaleo seran dia 24 en
Quevedo i dia 25 n’Alex.
També cal recordar a la Junta que una vegada acabada la festa a la plaça, no
perdin temps i acompanyin a la Capellana a la parròquia i tornin la bandera, ja
que el públic de la plaça esta esperant poder gaudir de la Samba, que no
comença fins que la bandera es a l’Ajuntament.
A la Junta es comentarà de que tots els menors d’edat tenen que portar
autorització signada dels pares o tutors per sortir a la festa.
Hi ha dues sol·licitud de cavallers des Castell:
1. Na Marta Riudavets, presenta certificat de treball, per motivar que no podrà
sortir un dels dies.
2. En Dani Sintes sol·licita que se li respecti les places on li va tocar sortir en el
sorteig, ja que ell no surt as Castell per prescripció del metge, perquè ha
estat operat i encara va amb carrosses.
La Junta decideix que les dues sol·licituds esta raonades i son correctes per la
qual cosa s’autoritza a sortir només un dia a na Marta i se li respecta el sorteig
a n’en Dani.
Com la secretaria de la Junta no porta el recorregut del primer toc de flabiol es
torna a recordar i aquest serà el següent:
1.
2.
3.
4.

Ajuntament
Centre de dia
Club jubilats
Geganters

C/ Plaça S’Esplanada, nº 5 /07720 Es Castell (Balears)/ C.I.F. P-0706400-I / Tlfno 971365193 /Fax 971365412

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Centro de Cultura
Club nàutic
Rosari, 3
Ca ses monges
La Parròquia
Associació de veïns
Pregoner Salva
Castellufa, Pilar esbert
Pere Payeras
Can Los
Nini Serra
Can Selmo
Ca na Susi
Radio
Ajuntament

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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