ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

6/2017
EXTRAORDINARI
29 de juny de 2017
de les 20 h a les 20.30 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

Sr. Lluís Arjona Camps
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
Sra. Vanesa Vinent Melià
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay
Sr. Jesús Damián Coll Pons
Sr. Miguel Mariano Vadell
Sr. Marc Riera Pallàs
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sra. Antònia Cantallops Llabrés
Sr. Ricardo Riera Pons
Sra. Catalina Pons Febrer

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(PP)
(PP)
(PP)

Regidors:

Secretari:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez

S’excusa de no assistir-hi:
Interventor:
Sr. Alfons Méndez Vidal
Desenvolupament de la sessió
I. ASSENYALAMENT DE LES FESTES PATRONALS DES MERCADAL I DE FORNELLS
A continuació, es ret compte de la següent proposta de la Batlia:
«Segons els protocols establerts, atès que cal assenyalar els dies de les festes patronals de Sant
Martí i de Sant Antoni 2017, i atès que tradicionalment se celebren el tercer i quart caps de
setmana del mes de juliol respectivament, al Ple de la corporació, PROPÒS:
1. Fixar els dies 15, 16 i 17 de juliol per celebrar les festes de Sant Martí des Mercadal.
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2. Fixar els dies 22, 23 i 24 de juliol per celebrar les fetes de Sant Antoni de Fornells.
No obstant això, el Ple amb superior criteri, acordarà».

Posada a votació l’anterior proposta és aprovada per unanimitat.
II. DONAR COMPTE DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT MARTÍ 2017
A continuació, el batle concedeix la paraula a la regidora de Festes, Sra. Regina Sintes Triay,
que diu:
«Bones tardes a tothom.
És un gust per jo poder presentar el programa de festes de Sant Martí. Quan hi pens em
sembla impossible que ja hagi passat un any des que ens vam asseure aquí l'any passat per
presentar el programa, i ja n'estic presentant un altre... Són moltes hores de feina, moltes
telefonades, molts de correus electrònics, però valen la pena si cadascun de vostès hi troba una
mica d'allò que espera poder fer durant els dies previs a les festes.
És un programa especial, ja ho veureu, tots ho són, no? Però aquest ho és encara més. Hem
tingut el plaer de comptar amb la col·laboració de la dissenyadora Neus Carreres, per a donar-li
un altre aire i una mica de modernització. A jo personalment m'encanta i esper que sigui tan
ben acollit per tots vostès, tenint en compte la il·lusió amb què ha estat fet. Per tant, gràcies
Neus, de ver, per la feina i les corregudes de darrera hora i enhorabona pel resultat.
Vull agrair també a tots els meus companys els seus consells i la seva ajuda; també a l'oposició,
que sempre es presta a revisar-lo i llegir-lo abans que surti a la llum. Però especialment voldria
agrair la feina feta a les regidores Vanessa Vinent, per posar-me tan fàcil l'organització de les
activitats que corresponen a les àrees d'Esports i Cultura, i a na Lali Garriga, per ajudar-me tant
en l'elaboració del programa de Fornells.
Puc dir que hem intentat pensar en tothom, petits i grans, perquè tots i cada un de vostès
puguin gaudir de les nostres festes com bé es mereixen. Activitats culturals, esportives,
gastronòmiques, familiars... no faltaran moments per passar-ho bé.
Aquesta varietat és gràcies en part a totes les entitats que s'hi impliquen i organitzen any rere
any amb il·lusió activitats per a tots els gustos.
Començam, així, un programa que s'inicia dissabte dia 1 i durarà fins dia 17, i dins la
programació hi trobareu tant activitats que es van celebrant d'any en any com també activitats
noves. Per tant, podrem assistir a la III Cursa del Toro, que cada any guanya valents que se
sumen per a una gran causa; la nit del viatger, organitzada pel Far Cultural; el replec del Club
Hípic Ses Ramones... I patinatge artístic, pintura a la fresca, tallers de cuina, futbol sala, torneig
de petanca i d'escacs, cursa ciclista i popular, actuacions infantils amb Esportart i Mel i Sucre, el
XVIII Sopar de Veïns, i un llarg etcètera fins a arribar als dies 15 i 16, dies de festa major, en
què esperam veure tots els cavalls i caixers ben engalanats per passar-ne molt de gust.
Tancarem el programa amb els focs artificials, i revetla amb el grup català 9SON i Huracan.
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Voldria avançar-vos una novetat bastant grossa dins el programa de festes, i que vam creure
que hi era molt adequat. Veuran que hi ha unes recomanacions per als dies de festa major, tots
sabem què podem fer, però mai no hi sobra que ens ho recordin, i sobretot per a la gent nova
que ve a viure les nostres festes perquè també en tenguin coneixement.
Finalment, voldria desitjar molta sort a les dues caixeres batlesses d'enguany i a les respectives
juntes, dues novates, que diuen elles, però segur que ho faran “de dalt de tot” i deixaran el
llistó molt amunt!!!
Esperam, idò, que el programa estigui a l'altura del que tots i totes esperau aquests dies.
Mentrestant... només em queda felicitar tots els Peres i Paus i desitjar que tothom tengui MOLT
BONES FESTES DE SANT MARTÍ.»
La Sra. Cantallops diu que vol donar les gràcies a l’equip de govern per deixar que ells [el seu
grup] col·laborin i donin idees sobre la confecció del programa. També vol agrair a totes les
persones la feina que fan: Policia Local, Creu Roja, Guàrdia Civil, Banda de Música. Així mateix,
vol tenir un record per a tots els veïns que ja no hi són. Per acabar, felicita el pregoner d’aquest
any, el Sr. Toni Pons Fuxà.
El Sr. Coll manifesta que també vol donar les gràcies a la regidora de Festes pel fet que els
hagin anat informant i demanant opinió sobre la realització del programa de les festes, i felicita
la nova Junta de Caixers i la nova caixera batlessa, Sr. Catalina Pons Febrer. També vol agrair els
treballs que duen a terme els treballadors municipals, entitats, associacions, Protecció Civil, i
especialment els caixers, que són la part central de les festes. I demana la col·laboració de tots
perquè surtin bé. Per finalitzar, felicita tots els mercadalencs i mercadalenques.

El consistori es dóna per assabentat.
III.- DONAR COMPTE DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT ANTONI 2017
A continuació el batle dóna la paraula a la regidora, la Sra. Garriga Rosselló, que diu:
«Molt bones tardes, senyors, senyores, regidores i regidors, i tots els assistents a aquest acte.
Primer de tot, vull agrair la feina feta per la meva companya, la regidora de Festes, Regina
Sintes, ja que l'elaboració d'un programa de festes du moltíssima feina i dedicació.
A Fornells, com va essent costum, començam el programa de festes dijous que ve, dia 6, amb
el concert de la banda de música des Mercadal, que aquest any canvia d'ubicació i es fa devora
Cas Contramestre.
I a partir d'aquí, hi ha, quasi cada dia, una activitat o altra.
Hem intentat que hi hagi activitats ben diferents perquè així se’n puguin beneficiar des dels més
petits de casa fins als més grans.

C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

3

Així, hi ha des de concerts en el Castell de Sant Antoni, música menorquina, gòspel..., entre
d'altres, com també ball amb Sportart, actuacions infantils en el carrer de la Mar...
Com cada any, dins es programa també s’hi han inclòs tots els actes de la Mare de Déu del
Carme, com és el ball de dia 15 i la processó marítima de dia 16, que enguany ens coincideix de
ple amb Sant Martí.
Ja la setmana de festes, tenim la cursa popular, el sopar de vesins i, com a novetat, tenim
aquest any una cursa de pàdel surf el dijous dia 20, a partir de les 18.30 h i amb la participació
de Pepe Oltra, forneller i actual campió d'Espanya.
El divendres dia 21, al Castell de Sant Antoni, tenim el Pregó de festes, que enguany és a càrrec
de na Maria Camps, i on tot seguit l'Ajuntament convidarà a la primera pomada.
Després del cap de setmana de força cavalls, el diumenge vespre tenim concert de la Movida
dels 80 i 90.
Dilluns, per als més petits, hi ha al matí la festa de l'espuma i, al capvespre, el joc des capellet,
i jocs infantils a la plaça de s'Algueret. I com a tancament de festes, focs aquàtics devora el
Castell de Sant Antoni. I tot seguit, ball.
Esperam que sigui un programa que agradi a tothom i que puguem assaborir al màxim tots
aquests dies de festa.
Bon Sant Martí i bon Sant Antoni a tothom.»
Es concedeix el torn de paraula a la Sra. Cantallops i al Sr. Coll, els quals volen reiterar les
mateixes paraules del punt anterior, però en referència amb les festes de Fornells.
A continuació el batle diu:
«Tots hi estam d’acord, ja ho hem vist: també aquest any tindrem “festes majors”;
passarem un bon Sant Martí as Mercadal i un bon Sant Antoni a Fornells, amb dos programes
ben complets.
S’atraca el dia, amb molta il·lusió i estima escoltarem el primer toc de fabiol d’inici de
festes, serà el dissabte 15 de juliol, seran uns moments entranyables i molt emotius que viurem
des de el balcó d’aquest ajuntament.
Tot començarà de la mà del fabioler, després d’un silenci respectuós, vindrà el moment
màgic, que ha d’acabar amb un esclat de crits i bots, mostres d’alegria que donen inici a les
festes més grans.
Ha arribat Sant Martí, hem engalanat el poble, ja tenim aquí els nostres estudiants,
familiars i amics. El poble vol festa, es mereix festa i tindrà festa. Hem preparat uns programes
que esperam que agradin a tots.
Com sempre, voldria agrair a les associacions, clubs i entitats la seva participació en la
preparació i redacció dels programes de festes d’enguany; un agraïment que també faig arribar
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a tots els regidors de l’Ajuntament, ja siguin de l’equip de govern PSOE, de l’Entesa i del PP. No
tenc cap dubte que tota la corporació aquí present vetlarà perquè tinguem les millors festes
possibles.
Permetin un agraïment especial a la regidora de Festes, na Regina Sintes, que ajudada
per na Lali Garriga s’han bolcat a compondre aquests programes que presentam avui i que fins
al darrer moment, amb corregudes incloses, s’han anant corregint.
També voldria reconèixer la bona predisposició i valentia de la caixera batlessa de Sant
Martí, na Cate Pons Febrer, un càrrec que dona molta satisfacció però també comporta molta
responsabilitat: ella ha de vetlar pel bon desenvolupament de la colcada. No tenim cap dubte
que na Cate deixarà el llistó molt alt i tindrà el suport de tots i cada un dels regidors d’aquest
Ajuntament. Ànim, Cate, pensa que has de disfrutar el doble, ja que el teu bienni és sols d’un
any, i no fa falta dir-li a en Damià que estigui atent a cada un dels teus moments, ja que ell
seguirà l’any que ve.
Així idò, vull encoratjar també la regidora de Fornells, na Lali Garriga, que serà la
caixera batlessa de Sant Antoni de Fornells en aquest bienni. Totes dues són regidores, potser
amb poca experiència de colcar a cavall, però me creguin com en són, de responsables; i molt
molt de la festa, ja veuran com s’ho han agafat: amb moltes ganes, de manera que els ha de
sortir brodat!
Vull animar, encara, la resta de la Junta de Caixers i cavallers, tots ells han de fer vibrar
sa Plaça des Mercadal en aquests dies tan intensos. Voldria convidar tots els regidors de la
corporació i tots els veïns i visitants a participar en els actes organitzats amb motiu d’aquestes
nostres festes més grans.
I és que els actes que en ocasió d’aquestes se celebren són l’expressió d’allò que
sentim tots i cada un de nosaltres i és per açò que estan carregades de sentiment, un
sentiment que es nota des d’avui mateix, i que esclatarà a les 5 en punt a les portes d’aquest
ajuntament.
Aquest any no hi ha d’haver gots de plàstic, un pas a favor del medi ambient.
L’Ajuntament repartirà 60.000 gots de cartó, i pel bé de tots demanaria: seny amb el licor i
respectar les normes de convivència que ens hem marcat tots per evitar incidents negatius.
Cal expressar el nostre reconeixement a la Policia, Guàrdia Civil, Protecció Civil,
brigades i empreses de manteniment i neteja, per la feina que tots faran aquests dies de festa.
D’aquí uns moments tots junts anirem a la plaça:

Presentarem la Junta de Caixers.

Escoltarem un toc del fabiol.

Escoltarem l’anunci del policia local.

Rebrem el pregoner, Toni Pons Fuxà.

En Litus i la resta de la banda ens oferiran un petit repertori musical.

I per acabar, tots tastarem la primera pomada o... gin amb llimonada que han
preparat amb molt de carinyo na Regina i en Lluís.
Abans de finalitzar, vull tenir un record per a cada un dels veïns, familiars i amics
absents o que ja ens han deixat i no podran estar entre nosaltres en aquests dies tan especials.
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En espera de començar el Pregó de l’any 2017, i abans de donar la paraula a na Cate i
na Lali, en nom meu i de la corporació vos vull desitjar a tots un Bon Sant Martí ple de bons
moments...»
Seguidament, el batle dóna el torn de paraula a les caixeres batlesses des Mercadal i de
Fornells.
La Sra. Catalina Pons Febrer diu:
«Bon vespre a tots, i Senyor Batle i companys, gràcies per les vostres paraules.
Un any més, tornam a ser tots aquí per donar el ''sus'' a les nostres estimades i esperades
festes de Sant Martí.
Enguany, jo viuré Sant Martí un poc diferent, però sempre amb il·lusió i alegria i. perquè no dirho, amb un cert nerviosisme també, i és perquè es batle ens va proposar als dos equips de
l'oposició si volíem formar part de la Junta de Caixers d'aquest bienni, acceptant el càrrec de
caixer batle. Tant en Damià com jo vam dir que sí, i aquí som tots dos.
La Junta de caixers ja la vàrem presentar per Sant Martí d'hivern, però crec que l'ocasió d'ara
val que els pugui anomenar de nou. Tots ells segur que són ben estimats i coneguts per tots els
mercadalencs i mercadalenques. Ells són:
Fabioler, en Francesc Gomila.
Sobreposat, en José Fullana.
Caixera pagesa, na Mònica Martí.
Caixer casat, en Gaspar Sintes.
Caixer capellà, en Joan Tutzó.
I com a batlessa, aquest any, una servidora.
Com podeu veure, a part de jo, és una junta de caixers veterans i amb molta d’experiència dins
la festa, que en qualque moment una mà m'hauran de donar.
I ja per acabar, vull donar les gràcies públicament al batle per aquesta oportunitat. Així com a
totes les persones que d’una manera o altra fan que les nostres festes surtin “de dalt de tot” i
que mai hi falti res. Sense ells, res de tot açò seria possible. I a tu especialment, Regina,
gràcies per tots i cada un dels consells que em vas donant; sé que encara en queden uns
quants i tal vegada te diria que deuen ser els més importants. Gràcies per la feina que fas i per
estar sempre disposta a donar una mà.
No vull acabar sense convidar-vos a passar per ca s’àvia (Doctor Llansó, 13) el dissabte de Sant
Martí, devers les 17.30 h (capvespre, per tant), que serà des d’on sortiré per presidir sa
Qualcada.
Bones festes a tothom.»
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La Sra. Garriga Rosselló diu que per a ella és una oportunitat única el fet de poder ser la caixera
batlessa de les festes de Sant Antoni de Fornells; és la primera vegada que qualca, i amb na
Cate han anat durant l’hivern a practicar. També vol agrair als companys del consistori l’ajut de
tots ells i els seus consells. Per finalitzar, els convida a tots a passar, el dissabte de Sant Antoni,
per casa seva al carrer Tramuntana, 14, de Fornells.
El batle aixeca la sessió i convida a tothom a assistir seguidament al Pregó de les festes.
El secretari

El batle
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