ACTA DE LA
29/06/2012.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/06/2012, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ
CORREGUDES

PROTOCOLS

DE

LES

FESTES

DE

SANT

CRISTÒFOL

DE

SES

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 26 de juny de 2012:
“Tot seguit el Sr. Batle explica que arrel de la consulta popular que es va
fer l’any 2005 sobre el canvi d’horari de les completes i missa de caixers
sigui abans del jaleo i d’acord amb
algunes propostes recollides de
persones enteses amb la matèria, així com a consultes formulades amb altres
ajuntaments… i davant la proximitat de les Festes d’enguany… s’ha redactat
un esborrany per als protocols de les festes patronals de Sant Cristòfol de
Ses Corregudes, el qual es va fer arribar una còpia a la Junta de Caixers
de l’any passat, al partit popular i a la Parròquia perquè poguessin
formular les seves propostes; El Sr. Batle informa que s’han presentant dos
escrits d’al·legacions un del Partit Popular i l’altre de la Parròquia i
tot seguit es passa a llegir i debatre les propostes:
En primer lloc a l’escrit presentat per al Partit Popular demana que es
faci un altre consulta popular per al canvi definitiu en els protocols; el
Sr. Batle contesta que no creu convenient tornar-ne a fer cap, que ja es va
fer al seu moment.
En el segon punt del mateix escrit que fa referència a les tandes dels
caixers que volen sortir un dia en la qualcada i no tenen substituts…
proposen que sigui l’Ajuntament o la Junta de Caixers qui nomeni l’esmentat
per mantenir els 25 caixers els dos dies; el Sr. Batle explica que ha de
ser el mateix caixer qui ha de cercar el seu substitut, que així també ho
tenen establert els protocols de Ferreries i Es Mercadal.
A l’apartat de requisits consideren que s’hauria d’incloure persones
descendents des Migjorn, es a dir de pares o avis migjorners; el Batle
contesta que contemplar els descendents pot ser molt llarg i difícil de
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

considerar. La Sra. Gomila Vidal també comenta que l’antiguitat mínima de
12 mesos d’estar inscrit en el padró municipal d’habitant potser sigui molt
mínima que seria millor ampliar un poc més de temps, ja que a la llarga
potser seria difícil limitar el número de caixers; el Sr. Batle contesta
que per açò es va afegir “RESIDIR” i estar empadronat as Migjorn que ja
limita molt més.
En el següent punt de l’escrit esmenen que el caixer batle pugui ser el
mateix batle o qualsevol regidor de la corporació o qualsevol persona de la
qualcada que el batle delegui sense el requisit de ser natural des Migjorn…
el Sr. Batle contesta que no és requisit quan sigui un regidor o el batle
de la Corporació, però si serà requisit quan delegui aquest càrrec a
qualsevol caixer de la qualcada que haurà de ser natural i veí des Migjorn.
Es rectificarà la transcripció clarificant aquest requisit.
A l’apartat de caixer casat consideren que sigui un caixer/a que hagi
contret matrimoni (civil o canònic) o estigui inscrit com a parella de fet,
i el caixer sobreposat sigui el contrari, d’estat civil fadrí/na; el Sr.
Batle contesta que a les al·legacions presentades per la Parròquia també
fan la mateixa esmena i que es rectificarà en els Protocols.
I per darrera esmena del partit popular demanen especificar un poc més la
vestimenta formal dels regidors; el Sr. Batle explica que la vestimenta
dels regidors només serà anar vestits de còctel les senyores i americana i
corbata els senyors per assistir a les SOLEMNES COMPLETES, que després els
regidors podran anar vestits de manera adequada, sense especificar que és
per cada ú anar vestits formals.
A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la Parròquia i
alguns cavallers:
En primer lloc esmena que el pagesos dels llocs del terme municipal haurien
de tenir ple dret per sortir en la qualcada; el Sr. Batle comenta que si
fos així els pagesos tindrien els mateixos drets que els migjorners i a la
llarga si vingués un pagès d’un altre municipi a un lloc del nostre terme
tindria prioritat a un migjorner i no ho considera just.
En el següent apartat esmena que el Caixer Capellà sigui el prevere o diaca
de la Parròquia de Sant Cristòfol en primer lloc o el que designi el rector
de la Parròquia; el Sr. Batle
i demés regidors hi estan d’acord en
incloure aquesta esmena en el Protocols.
Sobre que el caixer casat i sobreposat siguin naturals i veïns des Migjorn
i que en cas extraordinari el Sr. Batle podrà designar baix el seu criteri
el nomenament del Caixer sobreposat.
Esmena sobre la vestimenta del caixer capellana eliminar de la guindola
negra el cordonet morat brillant, ja que la majoria de capellans tenen la
guindola de Sant Joan que és amb cordonet negre; el Sr. Batle i demés
regidors consideren eliminar aquesta referència dels protocols.
I per finalitzar s’afegirà als protocols que el Sr. Batle designarà als
caixers que hagin de substituir algun caixer que causi baixa.
I després una breu deliberació d’assumptes que també queden reflexats en
els protocols per a les Festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes i la
correcció d’algunes de les esmenes abans detallades; la Comissió, amb dos
(2) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del Grup
Popular, acorda proposar al Ple de Sant Pere l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- MODIFICAR els Protocols per a les Festes
Cristòfol de Ses Corregudes en els termes establerts.

Patronals

de

Sant

SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord anterior mitjançant anunci en el BOIB
durant 30 dies hàbils a l’efecte de reclamacions.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que l’any 2005 es va
popular per decidir si les completes i la Misa s’havien de
desprès del jaleo. L’opció que va guanyar l’any 2005
celebracions es duguessin a terme abans dels jaleos, però
no es varen canviar els protocols.

fer una consulta
celebrar abans o
es que aquestes
en aquell moment

El Sr. Batle diu que en la redacció de la modificació del protocols s’ha
demanat assesorament a antics membres de la Junta de Caixers i al clergat,
i en conseqüència, la modificació dels protocols contempla a part del canvi
d’horari de les completes i Misa, altres qüestions com que el sobrepossat
serà el fadrí més vell de la qualcada, que tradicionalment es feia així,
però no estava reflexat als protocols.
El Sr. Batle explica que
provinents del clergat.

també

s’han

incorporat

una

sèrie

de

canvis

El Sr. Batle conclou que tot i que aquesta modificació no estarà plenament
vigent a les festes d’enguany, ja que s’han d’exposar al públic,
s’intentarà aplicar.
La Sra. Fernàndez diu que si aquests nous protocols entren en funcionament
a les festes d’enguany, es dona la contradicció que membres de la Junta de
Caixers no compleixen amb els requisits dels nous protocols.
El Sr. Batle respon que oficialment no es podrien aplicar els nous
protocols fins que no s’hagués esgotat el termini d’exposició pública, i
comenta que efectivament la caixera casada que es nomenarà per a les festes
d’enguany no compliria amb els nous requisits. No obstant, pel que fa a la
resta, s’intentaran aplicar al màxim.
El Sr. Verdú
natural des
visquent al
sobrepossat.

comenta que el seu grup no esta d’acord en que s’entengui per
Migjorn aquelles persones que duen com a mínim de 20 anys
municipi en el cas de caixer Batle, Caixer Casat i Caixer
El Sr. Verdú diu que aquests 20 anys són excessius.

El Sr. Batle respon que es tractava de fixar un límit i l’equip de govern
ha previst 20 anys.
La Sra. Gomila comenta que el mínim de 20 anys pot ser una trava alhora de
nomenar els futurs caixers batle, casat o sobrepossat.
El Sr. Verdú reitera que els 20 anys són excessius.
El Sr. Batle respon que la majoria de protocols d’altres festes preval que
la persona estigui arrelada al poble.
El Sr. Verdú diu que per ser Batle o regidor no fa falta que es sigui
natural del poble.
El Sr. Batle contesta que si el caixer Batle es el Batle de la població o
un regidor, no es troba subjecte al requisit del 20 anys. I diu que aquest
termini es va posar per fixar un límit.
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La Sra. Fernàndez recorda que la Caixera Casada que es nomenarà per a les
festes d’enguany no porta 20 anys al municipi.
El Sr. Batle respon que tot i no portar 20 anys al municipi, aquesta
persona no havia sortit mai com a caixera casada, i li tocava a la
Magdalena o en Marc, i ella era la que feia més temps que residia a
Migjorn. No obstant, el Sr. Batle diu que s’ha de prioritzar que sigui de
Migjorn.
La Sra. Fernàndez
nomenat.

diu

que

aquest

termini

limita

l’oportunitat

de

ser

El Sr. Batle comenta que si l’edat mínima per sortir a la qualcada és de 12
anys, tal vegada es podria deixar en 12 anys el termini mínim per ser
considerat natural des Migjorn en el cas dels caixers Batle, Casat i
Sobrepossat.
Els regidors manifesten que estan d’acord amb fixar el mínim de 12 anys per
ser considerat natural des Migjorn, i en conseqüència així es plasmarà en
la redacció dels protocols modificats.
El Sr. Verdú comenta que l’any passat a les festes ells com autoritats no
van estar a l’alçada, ja que considera que no coneixien amb exactitud els
protocols de les autoritats. I demana al Sr. Batle si a les festes
d’enguany es regiran per les normes de comportament de les autoritats
previstes en els nous protocols.
El Sr. Batle respon que si, i el Sr. Batle recorda que en els actes
protocol·laris s’ha de portar la medalla de regidor.
El Sr. Verdú recorda que l’any passat va ser vergonyós.
El Sr. Batle comenta que els regidors han de formar part de la Comitiva de
les completes. El Sr. Batle diu que són actes institucionals en els quals
s’ha de portar la medalla i també recorda que aquesta s’ha de portar en
l’entrega de les canyes verdes.
La Sra. Baquero diu que portar la medalla posada durant l’entrega de les
canyes verdes és un poc perillós, ja que els cavallers es troben molt abaix
respecte de l’escenari i es fàcil enganyar-se amb el cordill de la medalla.
El Sr. Verdú respon que o bé tots es posen la medalla o ningú se la posa.
El Sr. Batle diu que els protocols diuen que tots els regidors han de
portar la medalla.
El Sra. Batle, agraeix públicament a les persones que han participat i
col·laborat en la modificació dels protocols, i molt especialment a la
treballadora municipal Ester Huguet que ha col·laborat en la redacció dels
mateixos.
Sense més intervencions, se sotmet a votació el document de modificació
dels Protocols de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, i
s’aprova per unanimitat, la proposta en els següents termes:
PRIMER.- MODIFICAR els Protocols per a les Festes Patronals de Sant
Cristòfol de Ses Corregudes, que queden redactats de la següent manera:
“PROTOCOLS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT CRISTÒFOL DE SES CORREGUDES
PRIMER.- PARTICIPANTS

Qualsevol persona , independentment de si és home o dona, pot participar amb
igualtat de condicions a la Qualcada de les Festes patronals de Sant Cristòfol de
Ses Corregudes. En conseqüència, la redacció del text es passa a fer emprant la
fórmula genèrica i vàlida per ambdós sexes de manera que qualsevol persona pot
participar de la Qualcada.
Seran considerats caixers o cavallers de ple dret, els que compleixin amb els
següents requisits:
a)Residir i estar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants amb una antiguitat
mínima de dotze (12) mesos.
a)Si és menor d’edat, complir dotze anys dins de l’any en curs.
b)
En aquest dos casos, el número de participants, serà il·limitat, no obstant, si el
nombre de persones que vulguin participar a la Qualcada complint els requisits
abans esmentats, és inferior a vint-i-cinc (25), s’oferirà una plaça per ordre de
preferència, als següents grups:
1.- Pagesos dels llocs del terme municipal, per orde d'antiguitat a
finca agrícola/ramadera. (De més antiguitat a menys).

la

S'entendrà per pagesos del terme municipal: l'amo, madona i fills que regentin la
finca en qüestió.
2.- Naturals des Migjorn Gran empadronats a un altre municipi.
3.- Missatges del terme, per ordre d'antiguitat a la finca (De més
antiguitat a menys).
4.- Persones d'altres pobles que convisquin (casades o no) amb
i tinguin el domicili as Migjorn Gran.

migjorners

5.- Persones d'altres pobles que convisquin (casades o
i tinguin el domicili fora des Migjorn Gran.

migjorners

no) amb

6.- Altres.
Podrà fer-se canvi de cavallers (dissabte-diumenge) sempre que es mantengui el
mateix número de participants tant pel dissabte com pel diumenge. Si fos el cas, en
el moment de la inscripció, el cavaller haurà d'especificar quin dels dos dies
desitja sortir i quin nom del cavaller cobrirà l'altra dia.
La relació dels membres participants a la Qualcada, serà aprovada cada any, pel
Ple Extraordinari de Sant Pere, que té lloc, normalment, Dalt La Sala el dia vinti-nou (29) de juny o el dia anterior si aquest escau en dissabte o diumenge.
SEGON.- INSCRIPCIÓ DELS CAVALLERS
Les dates d’inscripció per participar a la Qualcada serà entre el dia quinze (15)
de maig (Festivitat de Sant Isidre llaurador) i el dia trenta un
(31) de maig.
Aquest termini serà absolutament improrrogable. Una setmana abans de Sant Isidre,
l'Ajuntament farà col·locar cartells a les botigues del poble per tal d'avisar als
interessats.
La documentació es presentarà a les oficines municipals mitjançant una instància
normalitzada (facilitada per l'Ajuntament) i signada per l’interessat on hi
apareixeran les següents dades:
•Dades personals (Nom, llinatges i any de naixement)
•Dades del cavall amb el que participarà
•Nombre de compte bancari
•Dades del possible beneficiari de l’assegurança en cas d’accident
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La instància anirà acompanyada d’una fotocòpia del document nacional d’Identitat
(DNI) del participant i una fotografia actual
(tamany carnet) del participant
vestit de caixer amb la guindola posada.
TERCER.- DATES DE LA FESTIVITAT
Les festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses corregudes se celebraran el cinquè
cap de setmana del mes de juliol o, en cas de no haver-n'hi, el primer cap de
setmana d'agost.
QUART- JUNTA DE CAIXERS
Seran nomenats Caixers, els membres de la Qualcada
diferentziant-se de la resta que són nomenats cavallers.

que

formin

la

Junta,

Serà l’encarregada de vetllar pel bon comportament de la Qualcada durant tots els
actes de les Festes en què els caixers intervinguin. Aquesta Junta tindrà el poder
de resoldre tot allò que afecti a la organització de la Qualcada i estarà composta
per:
•CAIXER BATLE: Serà el Batle de la població o regidor/a amb qui ell delegui. El Sr.
Batle també tindrà l'opció de delegar aquest càrrec en qualsevol persona natural i
veí des Migjorn Gran (En aquest cas, persona natural s'entendrà per la persona que
dugui com a mínim 12 anys visquent i estant empadronada al terme municipal)
La seva funció consistirà en presidir la Qualcada en nom del batle del municipi,
per la qual cosa haurà de tenir cura del correcte desenvolupament de tots els actes
en què participi la Qualcada i caldrà que vetlli pel bon comportament de tots i
cadascun dels caixers i cavallers.
Si per algun tipus de raó el Caixer Batle ha d’abandonar la Qualcada,
aquest
càrrec passarà automàticament al CAIXER CASAT.
•CAIXER CAPELLÀ (“Sa Capellana”): Serà el rector de la parròquia de Sant Cristòfol,
de no fer-ho delegarà el càrrec en un prevere o diaca.
Com a signe dels orígens religiosos de les Festes Patronals, el Caixer Capellà serà
la representació religiosa de la Qualcada i s’encarregarà de realitzar les funcions
litúrgiques programades entre els actes festius.
•CAIXER CASAT: Serà el cavaller casat o que estigui inscrit al registre de parelles
de fet, veí i natural des Migjorn Gran, i que designi el batle. (En aquest cas,
persona natural s'entendrà per la persona que dugui com a mínim 12 anys visquent i
estant empadronada al terme municipal)
El Caixer Casat s’ocuparà de fer d'intermediari entre el Caixer Batle i la resta de
cavallers i en cas que el Caixer Batle hagués d’abandonar la Qualcada, passaria a
ocupar el seu càrrec.
•CAIXER SOBREPOSAT: Serà el cavaller fadrí, més vell, natural i veí des Migjorn
Gran,(en aquest cas, persona natural s'entendrà per la persona que dugui com a
mínim 12 anys visquent i estant empadronada al terme municipal) major de divuit
anys i amb una antiguitat mínima ininterrompuda d'un any, dins la qualcada i que
encara no hagi ostentat el càrrec. Serà qui portarà la bandera o penó de Sant
Cristòfol. S’entén com a fadrí aquella persona que no és casada ni està inscrita al
registre de parelles de fet. En cas extraordinari, el Sr. Batle podrà designar,
baix el seu criteri, el nomenament del Caixer Sobreposat seguint les anteriors
pautes.
El Caixer Sobreposat serà l’encarregat de portar i tenir cura del penó de Sant
Cristòfol al llarg de tots els actes en què participi la Qualcada.
En els supòsits que tots els Cavallers de la Qualcada haguessin estat
Caixer
Sobreposat, aniran repetint en el càrrec per ordre d’antiguitat sortint a la
Qualcada, començant pels de major antiguitat.
•FABIOLER: Es designat
pel Batle, tinguent preferència les persones veïnes del
municipi i interessades en ostentar aquest càrrec. A diferència de la resta, el

Fabioler, cavalca sobre un ase i porta un tambor i un flabiol. Al fabioler,
l’acompanyarà en tot moment una persona de confiança que conduirà l’ase pels
itineraris decidits prèviament i que ajudarà al Fabioler en tot allò que sigui
precís. La funció del Fabioler serà la d’anunciar el pas de la Qualcada al so del
tambor i flabiol, en aquest sentit, caldrà que conegui i marqui l’itinerari de la
Qualcada que haurà estat prefixat abans i que el Fabioler no podrà alterar baix cap
concepte, a més a més, el Fabioler s’ocuparà d’amenitzar certs moments de les
funcions religioses segons el que s’explica més endavant.
En cas que algun dels caixers nomenats entre el període comprés des del seu
nomenament (29 de juny) i els dies de la celebració de les festes, algun caixer
causés baixa, el Sr. Batle serà l'encarregat de designar la persona que l'hagi de
substituir, en el cas del Caixer Capellà l'encarregat de nomenar un substitut serà
el rector del poble.
CINQUÈ.- ORDRE DE LA QUALCADA:
Serà sempre el següent: el Fabioler serà
qui obrirà la comitiva, seguit del
Sobreposat -amb el penó-, tots els cavallers per ordre d'edat (de més jove a més
vell) i, finalment, el Caixer Casat, el Caixer Batle i el Caixer Capellà.
SISÈ.- VESTIMENTA
Els integrants de la Qualcada es vestiran seguint els cànons següents:
•CAVALLERS: Tots duran calçons blancs, levita negre, guardapits blanc, camisa blanca
de màniga llarga, corbatí negre, calcetins blancs
i sabates negres amb polaines
del mateix color, esperons, guindola negre llisa amb un galó daurat d'un centímetre
d'amplària a la part dreta i inclinat i portaran,
en mà, un cinglador o fuet
acabat amb toca vermella i groga, quatribarrada.
•FABIOLER: Durà la mateixa vestimenta que els cavallers.
•CAIXER SOBREPOSAT I CAIXER CASAT: Aquests es diferenciaran de la resta en el color
del corbatí, que, en aquestos casos, serà de color blanc.
•CAIXER BATLE: Vestirà calçons, camisa, guardapits, corbatí i guants blancs, amb la
levita de color negre. Anirà calçat amb botes de pell negres i de muntar, esperons
i durà el fuet acabat amb toca vermella i groga, quatribarrada. La guindola durà un
galó de tres centímetres d'amplària a la part dreta i inclinat. Aquest galó estarà
fet per una toca daurada d'un centímetre amplària a la part superior i una altra a
la part inferior i una zona central d'entremat vermell i negre.
•CAIXER CAPELLÀ: Vestirà calçons negres, levita i plastró negres, coll clerical
blanc, guardapits negre i guants blancs. Damunt la levita durà una capa curta negre
i es cobrirà amb una guindola negra amb dos centímetres d'amplària, de galó negre.
Durà un fuet folrat de pell negra, botes negres de pell de muntar i esperons.
Els cavalls de tots els components de la Qualcada (tret del cavall del Caixer Batle
i el del Caixer Capellà, dels que ja es parlarà més endavant) duran la coa i el cap
enramat amb flocs i flors. Així mateix, duran una gualdrapa i un estel al front.
Tot i això, cal tenir en compte les concrecions següents:
•El cavall del Caixer Sobreposat portarà un pitral amb picarols, propietat de
l'Ajuntament
•El cavall del Caixer Batle portarà la coa amollada, sense cap ornament. Tampoc no
portarà ni estel ni flocs. Aquest cavall portarà una gualdrapa on hi haurà brodat
l'escut de l'Ajuntament i pitrall amb el mateix escut, tot propietat de
l'Ajuntament.
•El cavall del Caixer Capellà portarà la coa amollada, sense cap ornament. Tampoc no
portarà estels ni flocs. Aquest cavall portarà una gualdrapa
propietat de la
parròquia.
•L'ase del Fabioler portarà gualdrapa i flocs.
SETÈ.- ORDRE DE LA FESTA
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L'ordre de la festa serà el següent:
* DISSABTE: A les disset hores repicaran les campanes de l'Església anunciant el
començament de les Festes
i seguidament, la Banda de Música iniciarà, al Pla de
l'Església, un passacarrers pel poble.
Un poc abans de les divuit hores, el Fabioler anirà a ca el Caixer Sobreposat a
recollir-lo; des d'allà, ambdós es dirigiran a l'escalinata de l'antic Ajuntament,
on els esperaran tots els membres del Consistori Municipal.
A les divuit hores, el Fabioler, que, juntament amb el Caixer Sobreposat, ja haurà
arribat a l'Ajuntament, demanarà al Batle o batle en funcions, permís per començar
el replec de cavalls i cavallers. Un cop se li hagi atorgat el permís, es tocarà
el primer toc de tambor i flabiol. A continuació, el regidor més jove de
l'Ajuntament donarà el penó al Caixer Sobreposat. En aquest moment, la Banda de
Música interpretarà la peça “El gato montés” mentre el Caixer Sobreposat oferirà
els bots del seu cavall al públic allà congregat.
Seguidament, el Fabioler i el Caixer Sobreposat començaran les tres voltes fent el
replec dels cavallers components de la qualcada, que esperaran damunt els seus
respectius cavalls en els punts de trobada (prèviament decidits per la Junta de
Caixers). En arribar la comitiva el saludaran i aquest tornarà la salutació i
s'afegirà a la qualcada ocupant el lloc que li correspongui per edat, (de més jove
a més vell). El darrer en incorporant-se a la qualcada serà el Caixer Casat.
Completades les tres voltes (que hauran d'estar fetes, abans de les dinou hores),
els cavallers i caixers es dirigiran al domicili del Caixer Batle perquè
s'incorpori a la qualcada. Aquest esperarà al costat del cavall, al portal de casa
seva o d'algun familiar directe. Tots el saludaran llevant-se la guindola i ell
farà el mateix; un cop hagin passat tots, el Caixer Batle s'afegirà a la Qualcada.
Seguidament es dirigiran cap a les escalinates de l'antic Ajuntament.
A les dinou hores, els membres de la qualcada aniran passant per davant les
escalinates de l'antic Ajuntament fent un bot amb els cavalls com a salutació als
veïns i membres del consistori allà presents i esperaran al llarg del Carrer Major;
en el torn del Caixer Batle aquest s'aturarà per tal de rebre de mans del batle o
batle en funcions, el bastó de comandament i la medalla de Sant Cristòfol. El batle
o batle en funcions dirigirà unes paraules al Caixer Batle desitjant-li sort.
En aquest moment, la Banda de Música interpretarà la peça “El gato montés”
mentre
el Caixer Batle oferirà els bots del seu cavall al públic allà congregat.
Després d'aquest acte, la Qualcada es dirigirà pels carrers Major, Francesc
d'Albranca, Sant Cristòfol, Maria Auxiliadora i pel Pla de l'Església. En arribar
al carrer Sant Llorenç, el Caixer Capellà, esperarà al portal de la Rectoria,
mentre que el seu cavall restarà al Pla de l'Església. Tots el saludaran llevant-se
la guindola i ell els tornarà la salutació. Un cop hagi passat tota la comitiva, el
Caixer Batle el convidarà a integrar-se a la Qualcada.
Tots junts faran una volta completa pel poble i, seguidament, es dirigiran cap a
l'antic Ajuntament (Carrer Major; davant el centre sanitari) on baixaran dels seus
respectius cavalls. Els caixers i cavallers hauran d'haver cercat una persona que
es quedi amb el cavalls durant el temps de les Completes. En comitiva, juntament
amb el Consistori, els convidats i la Banda de Música, que anirà animant el
recorregut, es dirigiran a l'església parroquial a celebrar les Solemnes Completes
en honor de Sant Cristòfol, màrtir. La comitiva l'encapçalarà la Banda de Música
que estarà flanquejada, en sengles fileres a banda i banda, per tots els caixers i
cavallers (que s'aniran col·locant per ordre creixent d'edat) excepte el Caixer
Capellà i el Caixer Batle, que restaran amb el Consistori i convidats, que se
situaran darrera la Banda de Música i estaran rodejats i protegits pels policies
que es considerin oportuns. L'itinerari seguit serà: es partirà de les escales de
l'antic Ajuntament i s'arribarà a l'església pel Carrer Major.
Un cop arribats a la porta major de l'església, tots els caixers i cavallers se
situaran, en l'ordre en què arribin, a banda i banda del llindar formant un
passadís pel que passaran els membres del final de la comitiva. L'ordre d'entrada
serà el següent: el Caixer Capellà entrarà en primer lloc i saludarà al Rector, que
sortirà a rebre'l a l'entrada del recinte sagrat i l'acompanyarà fins a la
sagristia; juntament amb el Caixer Capellà entraran, en aquest ordre, el Caixer
Batle, els membres del Consistori, els convidats, el Caixer Casat, el Caixer
Sobreposat, el Fabioler, que anirà interpretant una peça
durant l'entrada i la
resta de cavallers en l'ordre en què havien format el passadís.
El Caixer Batle amb els membres del consistori i convidats es col·locaran als
primers bancs de la part esquerra del temple. El Fabioler i els Caixers Sobreposat
i Casat es col·locaran al primer banc de la part dreta del temple; mentre que la

resta de cavallers s'aniran col·locant als respectius banc de la part dreta. El
Caixer Sobreposat, quan entri a l'església, s'agenollarà davant l'altar i donarà
tres bandades amb el penó, per tot seguit col·locar-la al lloc preparat al
presbiteri.
Seguidament, el Caixer Capellà, acompanyat pels altres preveres que l'assisteixin a
la cerimònia, començarà amb el rés de les Completes.
Al final de la pregària de les Completes, els quatre cavallers més joves repartiran
les candeles entre els assistents mentre es canten els Goigs de Sant Cristòfol,
màrtir. Per fer-ho, es dirigiran davant el presbiteri, faran una genuflexió,
agafaran els ciris que hi haurà preparats dins les respectives paneres i els
repartiran als feligresos, dos pel centre de la nau i dos més pels laterals. En
primer lloc, però, el cavaller més jove dels quatre, pujarà al presbiteri a donar
una candela al Caixer Capellà i als concelebrants. Un cop repartides totes les
candeles, tornaran tots quatre, de dos en dos pel centre de la nau, per deixar les
que sobren al lloc inicial, i , després de fer una genuflexió, ocuparan el seu lloc
corresponent.
Un cop acabada la celebració, el Caixer Capellà entrarà a la sagristia on es traurà
els ornaments sagrats. Mentrestant, el Caixer Sobreposat agafarà la bandera i de
nou saludarà l'altar com la vegada anterior mentre el Fabioler interpretarà una
peça musical. Després d'incorporat el Caixer Capellà, sortirà amb la resta de la
Qualcada i amb les autoritats.
Al finalitzar les Completes, l'ordre de sortida serà el següent: Fabioler, Caixer
Sobreposat, cavallers per ordre creixent d'edat, Caixer Casat, Caixer Batle, Caixer
Capellà, membres del Consistori i convidats. A continuació, la Banda de Música
acompanyarà la comitiva fins a les escalinates de l'antic Ajuntament; els caixers i
cavallers pujaran en formació fins dalt de la Plaça i pel mig del passadís que
formaran aniran entrant el Caixer Batle, Caixer Capellà, membres dels Consistori i
convidats.
Un cop arribats a la plaça, el Consistori oferirà una beguda als allà presents. Una
parella de policies vetllarà perquè únicament les persones amb invitació puguin
entrar a la recepció.
En acabar la beguda, els cavallers i caixers prendran les seves muntures i faran
una volta al poble;
s'aturaran al Pla de l'Església i als carrers adjacents per
tal d'iniciar el Jaleo. Tot i que el recorregut de la volta, serà determinat per la
Junta de Caixers, l'accés al Pla de l'Església es farà pel Carrer Major, (vinguent
del Carrer Nou) i el Caixer Batle i el Caixer Capellà (que no entraran al Pla de
l'església ) quedaran
al Carrer Major, (entre Sa Plaça i el Pla de l'església)
preparats per entrar al mig de Sa Plaça.
A continuació, la Banda de Música interpretarà el pasdoble “El gato montés” mentre
el Caixer Batle i el Caixer Capellà entraran a Sa Plaça, es dirigiran a la tarima
on hi haurà els músics de la Banda de Música, saludaran i començaran a fer bots i
remolins. Un cop aquest Caixers hagin sortit de Sa Plaça, la Banda acaba la peça
musical. Seguidament, el Caixer Sobreposat entrarà a Sa Plaça (sense música) on
lliurarà la bandera de Sant Cristòfol al Regidor de Festes o regidor/a en qui
delegui. La bandera es col·locarà en un lloc visible de la tarima.
El Caixer Sobreposat, una volta hagi entregat la bandera, es dirigirà amb el seu
cavall al Carrer Major, (entre Sa Plaça i el Pla de l'església)
Després d'això, es donarà inici al tradicional Jaleo començant pel Caixer
Sobreposat i seguint d'un amb un, segons l'ordre establert. Es faran tres voltes de
Jaleo.
A l'inici de la tercera volta, el Caixer Sobreposat entrarà a Sa Plaça (sense
música) a recollir de mans del Regidor de Festes o Regidor/a en qui delegui, la
bandera de Sant Cristòfol. Una volta entregada el Caixer Sobreposat
tornarà
novament al Carrer Major (entre Sa Plaça i el Pla de l'Església). Acte seguit,
aquest Caixer, donarà inici a la darrera volta del Jaleo que acabarà amb la
intervenció del Caixer Casat. Posteriorment, el Caixer Batle entrarà a la Plaça
acompanyat de les notes del “Gato Montés” dirigint-se a la Banda de Música i fent
els bots i remolins característics i una vegada surti repetirà el mateix el Caixer
Capellà.
Seguidament, la Qualcada, encapçalada novament pel Fabioler, farà tres voltes al
poble: a la segona, deixarà el Caixer Capellà a la Rectoria, i a la tercera volta,
deixarà el Caixer Batle al seu domicili. Es dissoldrà la Qualcada fins a l'endemà.
* DIUMENGE: A les vuit del matí, la Banda de Música tocarà diana pels carrers del
poble.
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A les nou del matí el Fabioler arribarà a ca'l Caixer Sobreposat des d'on es
tornarà a realitzar el replec amb el mateix ordre i procediment que es va celebrar
el dissabte a capvespre a excepció feta de l'entrega del penó i de la medalla i el
bastó de comandament. Un cop complet el replec de la
Qualcada, es deixaran els
cavalls a l'antic Ajuntament (Carrer Major; davant el centre sanitari)
A les deu i quart, els caixers i cavallers, acompanyats pel Consistori, i amb el
toc del tambor i flabiol sonat pel Fabioler, aniran cap a l'Església on assistiran
a la celebració de la Missa de Caixers.
El pas de la comitiva i l'ordre d'entrada en el temple serà el mateix i,
semblantment, els caixers i cavallers i el Consistori seuran al mateix lloc que la
jornada anterior. El Caixer Sobreposat tornarà a saludar l'altar d'igual forma i
deixarà la bandera patronal al seu lloc corresponent.
En el moment de l'ofertori, els quatre cavallers de més edat repartiran l'aigua-ros
entre els presents. Es dirigiran al presbiteri, faran una genuflexió i agafaran les
marratxes per repartir el perfum: amb una mà portaran la marratxa mentre que amb
l'altra hi duran la guindola per tal de passar la col·lecta. Els quatre cavallers
repartiran l'aigua-ros dos pel centre de la nau i dos pels laterals. El cavaller de
més edat, d'aquest quatre dels cavallers, pujarà dalt el presbiteri per perfumar el
Caixer Capellà i els altres concelebrants. Un cop hagin acabat es dirigiran de dos
en dos al presbiteri pel passadís central, faran una genuflexió davant l'altar i
deixaran les marratxes. Mentre els cavallers reparteixen l'aigua-ros, el Fabioler
sonarà una tonada adequada per aquest moment.
Acabada l'eucaristia, el Caixer Capellà entrarà a la sagristia per desvestir-se
dels ornaments i , mentrestant, el Caixer Sobreposat saludarà de nou l'altar amb la
bandera.
La sortida de l'església es farà seguint les mateixes premisses del dia anterior.
Els caixers i cavallers a toc de tambor i flabiol, es dirigiran cap a l'antic
Ajuntament a cercar les seves muntures, per a continuació donar un parell de voltes
al poble repetint el mateix procediment que el dissabte.
El Jaleo es desenvoluparà exactament igual que el dia anterior.
Quan s'hagin realitzat les tres voltes, tots els caixers i cavallers entraran dins
Sa Plaça i aniran d'un amb un a la tarima dels músics, on se'ls lliurarà una canya
verda amb cullereta de plata lligada amb toca quadribarrada. La Banda de Música
sonarà durant l'entrega el passdoble “El Maniquí”.
El Batle o batle en funcions serà
l'encarregat d'entregar la canya verda al
Fabioler i al Caixer Casat, no obstant, podrà delegar aquesta funció amb qualsevol
altre regidor que tingui el primer grau de consanguinitat amb el caixer en qüestió.
Obligatòriament, entregarà la canya verda al Caixer Batle.
El regidor més jove serà l'encarregat de donar-la al Caixer Sobreposat i el Regidor
de Festes l'entregarà al Caixer Capellà. Els regidors també podran delegar aquesta
funció amb un altre regidor/a d'igual forma que en el cas del Batle o batle en
funcions. Els demés cavallers
rebran la canya verda de mans dels membres del
Consistori.
En acabar el Jaleo i l'entrega de canyes, els caixers i cavallers, acompanyaran el
Caixer Batle i el Caixer Capellà als seus respectius domicilis i després es
dissoldrà momentàniament la Qualcada.
Al cap de mitja hora, es trobaran tots els caixers i cavallers a Ca'l Caixer
Sobreposat, des d'on aniran a cercar el Caixer Batle i el Caixer Capellà per anar
tots junts cap al Pla de l'Església on seran rebuts pels membres del Consistori i
la Banda de Música, aquest acte anirà acompanyat del so del tambor i flabiol. En
formació (de la mateixa manera que dissabte) i acompanyats per la Banda de Música
que tocarà “El Maniquí” es dirigiran pel Carrer Major, cap a l'antic Ajuntament, on
s'oferirà la Beguda Popular. En acabar, s'acompanyarà el Caixer Batle al seu
domicili on aquest convidarà a un refrigeri als caixers i cavaller i agrairà i
acomiadarà
amb unes paraules als membres de la Qualcada. Posteriorment, i una
vegada deixat el Caixer Batle al seu domicili, la resta d'integrants acompanyats
pel so del tambor i flabiol, es dirigiran a la rectoria per tal d'acomiadar
el
Caixer Capellà , on s'hi deixarà també la bandera de Sant Cristòfol. A peus del
portal de la rectoria, el flabioler sonarà el darrer toc del tambor i flabiol.
Seguidament, les parelles de caixers i cavallers (que s'hauran establert a una
reunió prèvia a les festes) iniciaran el recorregut pel poble repartint l'aigua-ros
pels domicilis.
Amb aquest darrer acte es donen per finalitzats els actes protocolaris de les
Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.

VUITÈ.- COMPORTAMENT DELS COMPONENTS DE LA QUALCADA
Durant els actes de la Festa, es prega serietat per part de tots els membres de la
Qualcada i s'estableixen les següents normes de comportament:
•Els caixers i cavallers estan obligats a dur la guindola posada en tot moment
durant els actes en què participi la Qualcada, a excepció de dins l'església.
•
•Els caixers i cavallers saludaran treïent-se la guindola quan passin per davant
l'Ajuntament, l'Església i davant del Caixer Batle i del Caixer Capellà i en tots
els actes d'anar a cercar-los i acomiadar-los. El Caixer Sobreposat saludarà posant
la bandera horitzontalment.
•Els caixers i cavallers no fumaran, ni beuran alcohol durant els actes de la festa.
•Els caixers i cavallers que per una causa justificada hagin de retirar-se de la
Qualcada, ho faran sempre amb el consentiment del Caixer Batle, a qui ho faran
saber per mediació del Caixer Casat.
•Queda totalment prohibit que algún membre de la Qualcada entri en cavall a
qualsevol edifici privat, de la mateixa manera que es prohibeix totalment l'entrada
amb cavall o sense a qualsevol establiment públic. (S'entén que pel cas del
fabioler en lloc del cavall serà l'ase)
•Es prega que en cap moment es perdi el contacte visual amb el Caixer i/o cavaller
que hom té al seu davant.
NOVÈ.- COMPORTAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES
Durant els actes de la Festa on els regidors hagin d'intervenir per protocol, es
prega serietat per part de tots els membres del Consistori i s'estableixen les
següents normes de comportament:
•Amb cura del seu aspecte personal, les senyores regidores duran vestit de còctel i
els senyors regidors aniran amb americana i corbata per assistir a les Solemnes
Completes. S'entén que el Batle o Batlessa, sempre que no formi part de la
Qualcada, anirà amb idèntic tipus de vestuari que els regidors i regidores. A més
hauran de vestir de manera formal i lluir la medalla consistorial, que els hi serà
lliurada prèviament des de la secretaria de l'Ajuntament, a tots els actes
protocolaris als que hagin d'intervenir i que són:
Dissabte:
−Actes de l'entrega de la bandera al Caixer Sobreposat i entrega de medalla de Sant
Cristòfol i bastó de comandament al Caixer Batle
−Solemnes Completes en honor a Sant Cristòfol i beguda posterior
Diumenge:
−Missa de Caixers

−Entrega

de les canyes verdes”

SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord anterior mitjançant anunci en el BOIB
durant 30 dies hàbils a l’efecte de reclamacions.
SEGON.- FIXACIÓ DIES FESTES PATRONALS 2012
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la persona
de data 26 de juny de 2012:
“D’acord amb la proposta presentada pel batle en relació a la determinació
dels dies de les festes patronals de 2012, la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple de Sant Pere el següent ACORD:
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ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 28, 29 i 30 de juliol de 2012 per celebrar les
festes patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes d’enguany.”
Sense entrar a debat, se sotmet la proposta d’Alcaldia a votació, i en
harmonia amb el dictamen de la Comissió, el Ple l’aprova per unanimitat.
TERCER.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2012
Es llegeix la proposta d’Alcaldia que fou dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data 26 de juny de 2012:
“A continuació es llegeix la proposta presentada pel batle en relació al
nomenament dels caixers-cavallers per a les Festes de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes 2012 i el mateix batle explica que enguany tindrem dos
fabiolers, el dissabte sortirà el Sr. Juan Riudavets Moll i el diumenge
n’Adriana Moll Sales, estan d’acord els dos amb la proposta; la Comissió,
per unanimitat, proposa al Ple de Sant Pere l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- NOMENAR per al càrrec de caixers i caixeres, i de l’altra admetre
com a cavallers i cavalleres, les següents persones:
Caixer batle:
Caixer casada:
Caixera fadrina :
capellà:
Fabioler/a:

PEDRO G. MOLL TRIAY
MAGDALENA TALTAVULL FERNANDEZ
MARGARITA CAMPS PONS
LLORENÇ SALES BARBER
JOAN RIUDAVETS MOLL/ADRIANA MOLL SALES

Cavallers:

Andreu Triay Bosch
Miquel Sales Florit
Pilar Verdú Camps
Martí Mercadal Febrer
Antoni Mesquida Pons
José A. Barrera Bosch
Elisabet Barrera Pons
Miquel Pons Coll
Andreu Moll Vidal
Carles Moll Borras
Irene Camps Pons
Maria Gomila Gonyalons
Pere Sales Moll
Nieves Bosch Goñalons
Maria Alles Sales
Juan Marqués Pelegri
Lluc Martí Salas
Pau Martí Salas
Francisco Martí Salas
Irene Camps Pons
Josep Camps Pons
Javier Martínez Triay / Francisco Triay Barber
Àngela Barber Serra / Pere Barber Pelegri
Mª Angels Serra Bosch
Marc Marques Llufriu

Suplents:

Angel Martí Salord
Marc Martí Salord
Clara Mascaró Triay

SEGON.- ACORDAR concedir una ajuda pel farratge dels cavalls de 90
caixera casada i caixera fadrina.

a la

TERCER.- ACORDAR concedir una ajuda pel farratge dels cavalls de 90
als
cavallers que surten els dos dies de festa i una ajuda de 45 als cavallers
que surten un dels dos dies.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que el Sr. Joan Riudavets Moll i la
Sra. Adriana Moll Sales, s’han posat d’acord i el dissabte sortirà com a
fabioler el Sr. Joan Riudavets i el diumenge la Sra. Adriana Moll.
El Sr. Batle comenta que enguany hi ha dos nous cavallers que són el Sr.
Carles Moll Borras i la Sra. Àngela Barber Serra.
Sense més intervencions, se sotmet la proposta a votació, i s’aprova per
unanimitat.
QUART.- PROGRAMA FESTES PATRONALS 2012
El regidor de festes comenta que el programa de festes d’enguany a part
dels actes protocolaris de cada any preveu tot seguit d’actes variats, que
mode de resum són els següents:
- el pregó de les festes anirà a càrrec del CE Migjorn que enguany celebra
el seu 40è aniversari.
- El passacarrers de dia 28 de juliol anirà acompanyat de la Colla de
geganters de Llucmaçanes
- El dia 8 d’agost tindrà lloc un concert de música antiga
- Els dies 11 i 12 d’agost tindrà lloc la Migjornale
- El dia 16 d’agost es celebrarà un mercat de nit d’artesans i venedors en
el passeig marítim de Sant Tomàs a la zona del parquing central
- El dia 17 d’agost tindrà lloc una exposició de fotos de les festes a
càrrec de Jaume Gonyalons
- El 5 de setembre és té previst un concert de la banda juvenil i la coral
d’estiu
- El 14 de setembre tindrà lloc una demostració eqüestre i el 22 de
setembre una demostració d’ensinistrament caní.
A més dels actes enumerats, el Sr. Barrera recorda que també aquest estiu
es celebraren els dimarts a Migjorn.
La Sra. Baquero diu que la Coral d’estiu es el resultat del taller d’estiu
al qual s’han apuntat unes 28 persones, que seran dirigides per la Sra.
Agueda Salas.
El Sr. Batle comenta que aquesta Coral cantarà el dia 4 de setembre, que es
el dia del darrer dimarts es Migjorn.
Sense més intervencions, se sotmet la proposta a votació, i s’aprova per
unanimitat.
Abans d’aixecar la sessió plenària, el Sr. Batle explica que l’Ajuntament
ja ha rebut la credencial de la nova regidora del Grup Popular i que en el
pròxim ple que es celebri, pendrà possessió del càrrec.
Així mateix, el Sr. Batle felicita als Peres assistents i desitja que les
festes d’enguany vagin bé.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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