AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

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

extraordinària
19 d’octubre de 2018
21:00
0 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament
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Ordre del Dia:
1. Revisió de festes
2. Sorteig de Junta
3. Torn obert paraula
La Presidenta dona la benvinguda I dona pas alss diferents temes a tractar:
tractar
1. Revisió de festes
Na Zori disculpa l’assistència d’en Selmo i vol que consti que degut a que el
replec es va retardar
tardar i per tan retallar el pasacarrers, i es té que tenir en conte
que hi ha persones que l’únic que veuen de ses festes son els cavalls passar
per davant la seva casa.
En Javier Mereciano vol fer constar que no s’el ha tornar a recollir davant la
seva casa.
L’horari de les festes: l’hora que posa el programa de inici de la quolcada es
començant davant l’Ajuntament.
l’Ajunta
Es necessari posar més punts d’aigua pels cavalls,
cavalls, en Selmo s’ofereix a
col·locar les boes.
La sonorització del darrer toc no va col·locar els bafles damunt l’escenari
com es tenia acordat d’altres anys.
La reunió de protocols, es proposa que sigui per
per a tots el cavallers i no fer
dues convocatories.
Es comenta que alguns convidats de fora poble no varem complir en alguns
aspectes de la vestimenta dels cavalls.
Recordar de saludar a les autoritats i entitats corresponents.
Hi va haver manca de neteja i algunes relliscades de cavalls davant els
bars: Camacho i Mos Art, cal a dir que el Mos Art tenia l’envelat molt baix quan
vàrem anar al darrer toc de flabiol.
Evitar alçar la veu entre cavallers.
La musica del bar Centro de Cultura tenia el volum molt alt, es comenta que
a Ciutadella els bars només tenen sa música des Jaleo al carrer.
Es sol·licita quan serà possible l’ús del pati del quarter per deixar boxers de
cavalls i es respon que el quarter no serà de la nostra propietat i no creiem que
sigui possible utilitzar-ho.
ho.
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Hi ha que remarcar la manca
m
de germanor que hi va haver dins sa plaça en
diversos moments com va esser: el que un cavall no volgués entrar a sa plaça,
el que no surtin els cavallers que hi ha dins sa plaça quan entren els següents.
Es sol·licita:
Aigua a la sortida des Jaleo per els cavallers
Fer només una tanda: el dia 24, el dia 25 matí i o el dia 25 capvespre.
Posar límits de participants a les corregudes de 30 persones.
Els cavallers que no entren a sa plaça al darrer toc col·locarse
col·loca
entre el
quarter i el parquin
Que el caixer fadri sigui el caixer fadri per anar al Toro.
2. Sorteig Junta de caixers bienni 2018-2020
2018
Es procedeix a realitzar el sorteig dels membres de la Junta per el próxim
bienni 2018-2020:
Rod
Delicado
Caixer Fadrí: Oscar Rodríguez
1r. Suplent caixer fadrí: Xavier González Palliser
2n. Suplent caixer fadrí: Ysa Natalie Zara Loni
Caixer Casat: Antonio Sastre Albis
1r. Suplent caixer casat: Mº del Pilar Borrás Pons
2n. Suplent caixer casat: Mariano Escanero Victory
1r. Caixer Vocal: Aarón Lorenzo Sánchez
1r. Suplent caixer vocal: Oscar Simonet Tur
2n. Suplent caixer vocal: Francisca Rovellada Manent
2r. Caixer Vocal: Santiago Tur Gonzalez
1r. Suplent caixer vocal: Javier Mereciano Cerro
2n. Suplent caixer vocal: Miguel Borras Revett
Caixer Pagès: Joan Eduard Serra Lopez
1r. Suplent caixer pagès: Joan pons Pons
2n. Suplent caixer pagès: Lluís (de Binitaullí)
Cal a dir que els suplents de caixer pagès, son opcions donades per els
cavallers i no s’ha contactat amb els interessats.
Fabioler:: Vladislav Pau Febrer, Cristina Fullana i Antoni Sanz.
Els fabiolers aquest any volen fer tanda i una vegada es posin d’acord ens
donaran ho comunicaran.
comunicaran
La presidenta vol agrair a la Junta per la feina feta aquest dos anys i donar la
enhorabona a la junta entrant.
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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 de la
Presidenta, Begoña Mercadal
Mercadal Jiménez, a Es Castell en la data de la signatura
electrònica que consta sota d’aquest document.
document

Begoña Mercadal Jiménez
Fecha:29/10/2018 13:10:09
signatura electrònica
Es Castell

Margarita Saura
Fecha:31/10/2018 10:17:17
Signatura electrònica
Es Castell

