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 La junta del bienni de Sant Joan prepara la festa d’enguany amb S’Homo de Be i els fabiolers  

Josep Pons Fraga  
 
Les cases de Lloc de Monges 
Nou han acollit aquest cap de 
setmana una trobada santjoanera 
en la que hi han participat els 
membres de la Junta de Caixers 
del bienni, s’Homo des Be i el 
descarregador, i els dos fabiolers. 

Va ser una trobada intensa i 
emotiva, que va reunir a les famí-
lies dels qui tenen la responsabi-
litat de la preparació i organitza-
ció de tots els aspectes relacio-
nats amb els Protocols. Es van 
concentrar 17 cavalls que aniran 
a sa qualcada d’enguany. 

Pedro Moll Gelabert, l’amo de 
Monges Nou, caixer pagès de 
migjorn, i la seva esposa Núria 
Florit Allès van ser els amfi-
trions, tota vegada que enguany 
els correspon posar Es Be que el 
16 de juny recorrerà els carrers i 
places de Ciutadella en la jorna-
da-pròleg que anuncia els dies 
grans del 23 i 24 de juny. 

El caixer capellà, Gerard Villa-
llonga, vicari general de la diòce-
si i rector de Sant Francesc de 
Ciutadella; el caixer senyor, Julio 
de Olives; el caixer pagès de tra-
muntana, Pedro Marquès Talta-
vull; el caixer casat, Martí Faner 

Marquès; i el caixer fadrí pagès, 
Joan Bosch Fedelich, van acudir a 
la convocatòria, junt amb els dos 
fabiolers, Juanlu Gelabert i Lluís 
Soler, que repetiran enguany. 

A Lloc de Monges Nou es van 
trobar amb el missatge, Santi 
Cortès Moll, de 37 anys, que serà 
s’Homo des Be, després d’accep-
tar l’oferiment del caixer pagès 
de migjorn. Va ser el dia de Sant 
Esteve quan Pedro Moll Gelabert 
ho proposà a Santi Cortès i a Da-
mià Moll Taltavull, de 21 anys, 
missatge de Son Caravinya, que 
l’ajudarà com a descarregador. 

Calendari santjoaner 
Els integrants de la Junta de Cai-
xers del bienni 2018-2019, que 
presideix Julio de Olives, ja han 
enllestit nombrosos aspectes rela-
cionats amb la bona preparació 
de la gran festa de Ciutadella. 
   Entre altres qüestions, el calen-
dari per a la inscripció dels cava-
llers, amb les visites als llocs de  
terme que tancaran amb la ins-
cripció dels pagesos jubilats i els 
que treballen a llocs de fora ter-
me i pertanyen a propietaris de 
Ciutadella. Finalment, la reunió 
de tots els cavallers inscrits que 
es celebrarà el 9 de juny a la casa 

Caixers a Lloc de Monges
Sintas, el diumenge anterior al 
Diumenge des Be. Els germans 
Sintas Zaforteza cedeixen l’ús de 
la casa senyorial del carrer Sant 
Jeroni a Julio de Olives per la ag-
nífica relació d’amistat que man-
tenen des de fa anys. 

Responsabilitat i molta il.lusió 
Els caixers són conscients que es 
preparen per viure el segon any 
del seu bienni. Tots ho fan amb 
molta responsabilitat, amb el de-
sig d’una lluïda celebració de 
tots els actes que depenen de la 
seva decisió. Des dels replecs fins 
als Jocs i ses Corregudes des Pla. 
Ara ja parteixen de l’experiència 

viscuda el 2018, i tots coincidei-
xen amb el desig de gaudir el 
màxim de la festa santjoanera.  

També, amb molta il.lusió, que 
comparteixen amb les famílies i 
els amics més pròxims. Així va 
quedar de manifest en aquesta 
trobada al Lloc de Monges Nou, 
on van comentar els aspectes que 
cal anar preveure i concretar. Els 
assistents van comentar també el 
fet de que enguany «sa capella-
na» de les festes de Ciutadella, 
Gerard Villalonga, també serà el 
caixer capellà de les festes de la 
Mare de Déu de Gràcia de Maó.Bon ambient santjoaner a Lloc de Monges Nou per a preparar la festa.

94 persones s’apunten 
al Geolodia de Cavalleria
J.M.M. 
 
Un total de 94 persones van parti-
cipar ahir a l’excursió per la platja 
de Cavalleria organitzada per la 
Societat Geològica d’Espanya 
amb motiu del Geolodia 2019, un 
esdeveniment que integra 56 ex-

cursions arreu de l’Estat i que du-
rant el cap de setmana reuneix 
unes 10.000 persones. A Menorca 
és el vuitè any que s’hi organitza 
alguna excursió, d’un Geolodia 
que a Espanya es va començar a 
celebrar en 2005. 

Com a guies hi participaren 

quatre geòlegs: Joan Fortuny, To-
ni Obrador, Bernat Caritg i Agustí 
Rodríguez, que mostraren com en 
una sola platja hi pot haver tants 
de tipus de roca diferents, a una 
de les zones més riques i interes-
sants, i didàctiques, de Menorca 
des del punt de vista geològic.

Riquesa geològica. 
Aprendre a llegir a les ro-
ques i paisatges era un dels 
objectius de l’excursió, a 
una zona, la platja de Cava-
lleria, que està considerada 
de les més riques de Me-
norca des del punt de vista 
geològic.  Fotos: JOSEP BAGUR

AMFITRIONS DE LA TROBADA 
El caixer pagès de migjorn,  
Pedro Moll Gelabert, i la 
seva esposa Núria Florit 
Allès van ser els amfitrions


