COL·LECTIU
SANT PONÇ 1561
Benvolgut socis
Tal com s’indica en els estatuts del Col·lectiu de Sant Ponç 1561, cada quatre anys s’han de
fer eleccions tant per elegir personatges històrics i bandolers, com per la junta directiva.
A n’ aquest cas la junta directiva us convoca a les eleccions de Capità Angelats, personatges
històrics i bandolers que es celebrarà el 15 de febrer del 2014.
Us recordem que per ser personatge històric heu de tenir 25 anys com a mínim, ser
membre actiu del Col·lectiu amb un any d’antiguitat al menys com a soci, ser solleric o fill de
pare o mare sollerics o al menys dur 15 anys seguits de residència provada a Sóller, tenir
provada experiència de participació al Firó i conèixer la història del Firó i del personatge que
representes.
Els candidats per optar a Capità Angelats, a més dels requisits d’abans, hauran de parlar
amb fluïdesa la llengua de Mallorca i tenir bones dots per interpretar les diferents Arengues i
el Discurs Final
Els càrrecs a elegir són:
- Capità Angelats.
- Sergent Soler.
- Virrei de Rocafull.
- Comandament de les tropes de la vila de Bunyola.
- Comandament de les tropes de la vila d’Alaró.
- Comandament de les tropes de la vila de Santa Maria.
- 16 Bandolers.

CALENDARI ELECCIONS A CAPITÀ ANGELATS, PERSONATGES
HISTÒRICS I BANDOLERS
-

-

-

Exposició del cens de socis del 17 de Gener al 3 de Febrer de 2014 al tauló
d’anuncis de Can Dulce, C/Gran via 15, de 18’00h a 20’30h. Durant aquest període
es podran realitzar les oportunes impugnacions al cens. Les impugnacions es faran de
forma escrita i es presentaran en sobre tancat al lloc abans esmentat, del 27 al 31 de
Gener de 2014
La presentació de sol·licituds es podrà fer des del 21 de Gener al 3 de Febrer de
2014 a la secretària de Can Dulce, C/Gran via 15, de 18’00h a 20’30h o al
despatx de batlia de 09’00h a 14’00h (Ajuntament 2n pis). S’han de presentar, en
sobre tancat amb una fotocòpia del D.N.I., una fotografia de carnet i omplint el
full de sol·licitud que trobareu en qualsevol dels llocs a dalt esmentats.
Impugnació de candidatures: del 4 al 6 de Febrer de 2014.
Resolució d’impugnacions de candidatures i aprovació de candidatures:
el 6 de Febrer de 2014.
Campanya electoral: del 7 al 13 de Febrer de 2014.
Votacions a Capità Angelats, personatges històrics i bandolers
el 15 de Febrer de 2014.
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