AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

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

Assistents: Pere Payeras Joan Eduard Serra, Micky Borràs, Susana Segui, Lluís
Camps i Vladislav Pau Febrer.
Disculpen assistència: Tobal Capó, Joan Camps, Convidada: Cristina Fullana i Toni
Sanz.
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 i el batlle agraeix a na
Cristina i en Toni la seva assistència a la Junta perquè ens aporten la seva experiència
la qual cosa valoram positivament; Ja que prest ens reunirem amb la junta de caixers i
cavallers, per donar compte de la feina feta i preparar les festes.
En tot moment la Junta vol ésser un referent i donar bona imatge a tot el poble durant
les festes.
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 Caixers, reiteradament durant
les passades festes patronals, fins i tot desprès d’haver estat avisat per altres
membres de la Junta.
Desprès d’enumerar els fets i de que na Cristina hagi mantingut una conversa amb en
Vladislav, aquest ha demanat perdó i es mostra penedit per l‘aptitud mantinguda a les
passades festes patronals..
Tenint en comte que els fabiolers des del primer any passen a formar part de la Junta
de caixers, la qual cosa no passa amb la resta de càrrecs de la Junta; que la figura del
fabioler es un referent dins la quolcada i adquireix un compromís al que ningú l’obliga,
però que hi ha que donar-li un marge de confiança per ser el primer any en incorporarse a la quolcadas ense oblidar que els protocols son normes per a tots els membres
que surten a la quolcada.
La Junta creu convenient fer-li un apercebiment i ell mostra el seu penediment i
demanarà perdo a la Junta de Caixers i Cavallers.
També cal a dir que com a músic en Vladislav, ho va fer fenomenalment.
En Micky creu que els fabiolers tenen que fer assaigs damunt l’ase amb uns mesos
d’antelació.
2. Pitral
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AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

Es proposa inclourà als protocols en el seu punt 4.2
“pitral creuat amb un cor, anella o estrella al mig”, proposta que es durà a la Junta de
caixers i cavallers. Però no es podrà incloure la creu de Malta, que simbolitza les
festes de Sant Joan de Ciutadella.
També cabria incloure la convidada que des de l’any passat disposa el caixer capella
3. Suador
Es suadors des cavall que siguin del mateix color que el cavall, es a dir discrets
4. Bandera de la Festa
S’estudiarà la proposta.
5. Torn obert de paraula
5.1.
La Junta té que ser conscient que s’han de dir les coses amb respecte i sense
aixecar la veu.
5.2.
També s’acordà comunicar a la Junta de Maó que na Aina Sánchez portava
pircing i a la nostra població no esta permès.
5.3.
Portar a la Junta de caixers i cavallers, el canvi d’ubicació de les grades de les
autoritats amb les des jubilats, per entregar la canya.
5.4.
Per fer el replec, es reunirà tota la Junta.
5.5.
El sorteig es seguirà fent de la mateixa forma que els darrers anys
5.6.
Donar copia dels protocols a tots i cadascun dels cavallers que surtin a la
quolcada i signar el compromís de estudiar-los.
5.7.
La junta farà una reunió on explicarà els protocols a tots el nous cavallers i
obert a la resta de cavallers.
5.8.
Obligació de tots els cavallers convidats a assistir a la Junta abans de festa
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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