Acta de l’Assemblea General Extraoridnària
Data: 8 de març de 2014
Convocatòria: Assemblea General Extraordinària
Lloc: Cas Miet - Mancor de la Vall
Hora: 19.21h.
Finalitzada l’Assemblea General Ordinària s’inicia l’Assemblea Extraordinària amb la mateixa
presència i absències de grups que a l’Ordinària i amb un únic punt a l’ordre del dia:
1. Modificació dels Estatuts de la Federació.
El Secretari explica la proposta de la Junta Directiva per a la nova redacció dels Estatuts
d’aquesta Federació per ampliar i a l’hora concretar els tipus d’associacions que ja formen part
de la Federació i donar cabuda a altres que ho puguin sol·licitar i que no són especificament
associacions de música i ball, però que la seva activitat està directament relacionada amb la
cultura popular i tradicional. A més s'ha cregut convenient corregir altres detalls que donin més
coherència als estatuts que, si bé estaven d’acord amb el nostre funcionament d’anys enrere, ara
ja no es corresponen amb la manera vigent de funcionar de la Federació.
Finalment creim convenient reforçar les associacions de músics i ball que són les que més pes
han de tenir dins la Federació, perquè és a partir d’elles que va sorgir la nostra Federació.
NOVA REDACCIÓ DEL ARTICLES
Article 1
Allà on diu “... de les associacions de Balls i Música popular i tradicional ...” (fixau-vos que no diu
“..de Balls o de Música popular i tradicional...”) vos proposam aquesta altra redacció que, essent
en principi més genèrica, després assenyala molt clarament els límits, per així evitar que altres
grups aliens a les idees inicials de la Federació se’n serveixin d’ella.
“...de les Associacions que promocionen la Cultura Popular i Tradicional de Mallorca;
concretament el ball de bot (mateixes, jotes, boleros i fandangos), els diversos estils de
Música Tradicional (música de xeremies, cant amb ximbomba, música per a ball de bot) i
la investigació i divulgació de la indumentària tradicional mallorquina”
D’aquesta manera pensam que preservam bàsicament l’esperit original de la Federació.
Article 2
2.1 On diu “...coordinar les activitats de les associacions de Balls i Musica...” proposam que
digui “ ...coordinar les activitats de les Associacions federades.....”
Article 3
Quedaria així :
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“El domicili de la Federació serà a Palma al C/ Regal, 88 CP 07008. També tendrà un local
social a Muro Ca s’Artiller C/ Gaspar de Bono, 15 CP 07440. Es manté el local social de
Can Dulce de Sóller al C/ Gran Via, 15 CP 07100.
Es podran crear delegacions i obrir altres locals de la Federació en aquells indrets que es
cregui operatiu i necessari”
Article 9
Allà on deia “Tots els càrrecs directius de la Federació, manco el Secretari, seran elegits per...”
proposam que digui “Tots els membres de la Junta Directiva seran elegits...”, ja que el
Secretari abans era considerat només com a un administratiu, però ja fa estona que a la Junta
vàrem canviar aquest funcionament i va passar a ser el càrrec normal d’una associació, haventhi apart una persona que fa les tasques administratives.
Article 10
La paraula “candidatures” que apareix en aquest apartat indueix a confusió ja que a l’article 6 del
Reglament de Règim Intern deixa ben clar que són candidats individuals (“La Mesa electoral
presentarà a l’Assemblea la llista dels candidats, que serà oberta, allà on cada elector podrà
assenyalar el nom de tants candidats com s’estableix a l’Article 18 dels Estatuts, més un”)
Aquí per tant en comptes de dir “candidatures” hauria de posar “candidats”
Article 18
S'inicia aquest article amb el següent paràgraf, que abans no hi constava:
"Per ser fidels als orígens de la federació, les 2/3 (dues terceres) parts de la Junta
Directiva haurà d'estar composada per representants d'associacions que siguin
específicament de ball i música tradicional per a ball."
Feta la proposta s’aproven per unanimitat aquests canvis en els Estatuts de la Federació.
I sense més temes a tractar la Presidenta aixeca la sessió quan són les 19.40, de la qual cosa, com a
Secretari estenc aquesta acta.
El Secretari,
V.i P., La Presidenta,
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