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
25 de setembre de 2017
21:45 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Revisió de Festes
2. Escrits i comunicats
3. Torn obert paraula
El Batlle dona la benvinguda i presenta al caixer batlle de les properes festes
patronals, el Sr. Florenció Conde Camarós, 1r. Tinent de Batlle d’aquest
Ajuntament.
El Sr. Conde dona la benvinguda als assistents i comenta que la festa va
millorant any rere any i la seva idea es continuar amb aquesta línia.
1. Revisió de Festes
1.1 Hi va haver manca d’aigua al carrer batlle Pons, per els cavalls.
Es comenta de posar un recipient amb aigua directe des carrer que s’ompli
amb una boia com es fa a altres pobles.
Enguany va desaparèixer un poal i s’altre el varen rompre.
També hi ha que dir que les persones encarregades d’omplir-los no tenen
visibilitat per a controlar-los, el que i dificulta tenir-los sempre plens.
1.2 El temps per a fer tots el actes es va aconseguir amb èxit, encara que el
replec dia
1.3 A n’és Jaleo, es tindria que deixar entrar als cavallers a sa plaça si l’anterior
parella ha sortit encara que no hagi pasat es temps reglamentari.
1.4 Es proposa incentivar les corregudes, es comenta de tornar a donar
culleretes, però només als que corren.
1.5 Es varen veure convidats amb pírcings, però no es va informar a sa Junta.
1.6 El posar els recorreguts al programa de festes ha estat tot un èxit.
1.7 Dia 24 hi va haver carrers per els que no pasaren els cavalls (exemple:
Santa Bàrbara).
1.8 Es demana , si la Capellana surt de la Parròquia o de ca ses monges?
1.9 Es demana posar arena davant sa Parròquia, per a poder fer la salutació al
caixer Capellana, perquè aquest any als cavallers els hi varen demanar que
ho fessin des de l’asfalt per por a que rellisquessin.
1.10 Quan es pasa per devora es bar el fabioler tot just es sent, hem de
cercar una solució per a poder lo escoltar.
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A sant Lluís aquest any l’han sonoritzat, també cal a dir que els bars en
adonar-se solen respectar –ho.
1.11 Dani Sintes, portaba un suador vermell.
1.12 Dalt Calasfonts davant la Josefina sempre hi ha que passar per enmig
des cotxos i es molt estret.
2. Escrits i comunicats
En Mariano ha fet arribar una proposta per habilitar un indret on deixar es
boxers des cavalls; aquesta es deixar-los al parquin de s’escola i si fos
necessari un tros des pàrquing.
La Junta creu que no hi ha tant de boxers i que inclús els que van venir es
col·locaren a altres indrets i no als anunciats a les reunions.
I, no hi va haver cap problema aquest any envers aquest assumpte.
.
3. Torn obert de paraula
S’està posant de moda es pitral en la forma d’un cavall, cal recorda que els
nostros protocols no permeten aquest pitral.
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
Ho signa, la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau de la
Presidenta, Begoña Mercadal Jiménez, a Es Castell en la data de la signatura
electrònica que consta sota d’aquest document
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