Acta de l’Assemblea General Ordinària de
la Federació de Música i Balls de Mallorca
Data: 8 de març de 2014
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Cas Miet - Mancor de la Vall
Hora: 17.30 en primera convocatòria i 18.00 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 18.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups:
Agrupació Folklòrica Aires de Monti-Sion, Agrupació Cultural Brocalet, Agrupació Copeo de
Sineu, Agrupació Folklòrica Abeniara, Agrupació Folkòrica Es Majoral, Agrupació Sa Torre, Aires
d’Andratx, Aires de Pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires Mallorquins de Palma, Aires
Sollerics, Aires Vileros, Associació Arrels, Associació un Bot al Molinar, Associació Xeremiers de
Sóller, Balladors de Lluc, Cofre Antic, C.C. Tradicional Sarau Alcudienc, Estol de Ponent, Es
Revetlers, Escola de Ball de Bunyola, Escola de ball l’Assumpció, Escola Municipal de Mallorquí,
Estol des Gerricó, Ordi Broix, Pinyol Vermell, Revetla d’Algebelí, Rondalla des Pla, S’Estol
Porrerenc, S’Eixam Mallorquí, Rafeubetx, Revetla de Sant Antoni, Rondalla de Bellver i
Tramudança.
Absències: Centre Cultural de Campos, Aires Vilafranquins, Carumbau, Estel del Cocó, Grup
Airós, Grup Es Jonc, Marjal en Festa, Quart Creixent, Sonadors dels Vuits Vents i Voramar.
Excusen la seva presència: Esclafits i Castanyetes, Balls i Tonades de Mallorca, Brot de Taperera.
Hi assiteixen com a convidats amb veu però sense vot els rerpresentants dels grups: Sa Sínia,
Racó de Tramuntana, Festa Pagesa de Mancor de la Vall i Engalba de Marratxí.
Presideix la sessió Joana Domenge, del grup Tramudança, com a presidenta de la Junta Directiva,
amb l’assistència del Secretari Antoni Bibiloni, del grup Sarau Alcudienc, del Vicepresident Joan
Pastor del grup Rondalla de Bellver, de la Tresorera Maria Antònia Company, del grup Aires
Mallorquins i dels vocals Antònia Costa, del grup Aires de Pagesia, Jordi Cloquell del grup Escola
de Ball de Bunyola, Cristina Mayol, del grup Aires Sollerics, i Antoni Adrover del grup Es
Revetlers, a més de l’adjunt a secretaria Antoni Colom.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta anterior.
2. Aprovar, si pertoca, la memòria anual de la Federació.
3. Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anual del 2013 i pressupost de despeses i
ingressos de l’exercici 2014.
4. Informació de la gestió de la Junta Directiva.
5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior.
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6.
7.
8.
9.

Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2014.
Propostes dels associats.
Altes i baixes. Ratificar l’afiliació de nous membres.
Torn obert de paraula.

Procés de la reunió i acords adoptats:
1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta anterior.
Abans de començar l’Assemblea la Presidenta agraeix al grup amfitrió Associació Arrels que hagin acollit
aquesta assemblea als seu local de Mancor.
Seguidament el Secretari fa la lectura de l’acta de l’assemblea ordinària anterior, que s’aprova per
unanimitat, i la lectura de l’acta de l’assemblea extraordinària anterior, que també s’aprova per
unanimitat.
2. Aprovar, si pertoca, la memòria anual de la Federació.
La Presidenta presenta les memòries de les activitats realitzades per la Federació durant l'exercici de
2013, corresponents a les activitats emmarcades dins el Conveni amb el Consell de Mallorca, les
activitats realitzades amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i les activitats realitzades per la
pròpia Federació.
Dins el Conveni 2013 amb el Consell de Mallorca es varen realitzar:
•

2 ballades mostra

•

22 ballades populars

•

3 recitals

•

10 trobades d’escoles

•

4 tallers de ball

•

1 exposició

En col·laboració amb l’Ajuntament de Palma es varen realitzar:
A. Ballades:
•

3 ballades populars a Ses Voltes

•

7 ballades populars al Born

•

5 ballades mostre al Born

B. Setmana de cultura popular i tradicional:
•

Combat de gloses i recital.

•

Conferència “Màgia i fantasia a les rondalles d’Antoni M. Alcover”.

•

Reconeixament de mèrits a l’Associació de Veïns Pla de Sant Jordi i actuació del grup
d’havaneres “Arpallots”.

•

Mostra d’indumentaria mallorquina a càrrec del grup Aires Sollerics.

•

Ballada popular al Born de Palma amb Aires Mallorquins i Escola de música i ball de
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Sant Lluís (Menorca).
C. Activitats de cultura popular i tradicional al teatre Mar i Terra:
•

Presentació a càrrec de Miquel Sbert del llibre “Acorar” de Toni Gomila amb la presencia
del mateix autor.

•

Conferència ”Etnopoetica de les Figueres i les Figues” a càrrec de Miquel Sbert
presentat per Montserrat Pons i Boscana, amb una mostra i degustació de figues.

•

Conferència “Sa Colcada, tradició i actualitat” a càrrec de Miquela Lladó.

•

Tallers de cultura popular: 3 tallers de ball de bot-iniciació, 2 tallers de ball de botcontinuació, 1 taller de castanyetes i ball, 1 taller de xeremies, flabiol i tamboret, 2 tallers
de ball Folk, 2 tallers d’introducció al repertori popular en guitarra, 1 taller de ball de
fandango, 1 taller d’iniciació a la confecció de la indumentària mallorquina, 1 taller de ball
de boleros antics i 1 taller de ball de mateixes i copets.

Activitats de la pròpia Federació:
•

X Trobada Anual a Sóller, dia 28 d’abril.

•

Participació amb una ballada a la II Trobada Cultural i Solidaria de “Mallorca sense fam”, a la
Faixina de Palma dia 25 de maig.

Tots aquestes activitats figuren a les corresponents memòries que s’han presentat en aquesta
Assemblea i que resten a la disposició dels socis per a la seva consulta i aportació d’esmenes.
Una vegada explicades i revisades les memòries, es someten a votació, les quals són aprovats per
unanimitat.
3. Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals del 2013 i pressupost de despeses i
ingressos de l’exercici 2014.
La Tresorera presenta els comptes anuals referits a l'exercici del 2013, remarcant com a cosa
excepcional que ha coincidit en aquest exercici el cobrament de dos convenis del Consell de Mallorca, el
del 2012 i el del 2013, i que a hores d’ara ja s’han fet els ingresso corresponents a tots els grups. Tota la
documentació justificativa està a la disposició de tots els associats per a la seva revisió.
Presentats el comptes són aprovats per unanimitat.
La Tresorera explica que actualment hi ha un superàvit en el compte i se’n va parlar dins la Junta
Directiva i se va acordar que revertis als grups que varen fer activitats dins el Conveni 2011, la subvenció
del qual va quedar anulada per part del Consell de Mallorca. Exposada aquesta proposta, l’Assemblea
aprova per unanimitat una subvenció extraordinària de 500,00€ als grups que varen fer activitats del
Conveni 2011 i que presentin una factura per aquest import i concepte “Activitats sol·licitades i
realitzades l’any 2011” a la Federació.
La Tresorera també presenta el pressupost per a l'exercici del 2014, explicant que són uns pressuposts
continuistes amb els del exercici anterior perquè no es preveuen canvis, per això el pressupost és de
similar quantia que el del 2013.
Presentat el pressupost pel 2014 a l’Assemblea es aprovat per unanimitat.
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4. Informació de la gestió de la Junta Directiva.
La Presidenta comenta que durant l'any 2013 hi ha hagut 4 reunions de Junta Directiva. S'han fet
gestions en relació a les Trobades Interilles que a l'any 2013 no s'han realitzat, Menora i Eivissa només
han fet la seva trobada, pero no Interilles perquè es massa volum de feina i no poden assumir el cost.
Dins el 2012 la Conselleria de Cultura del Govern Balear subvencionava part del cost del transport, però
actualment ens va comunicar que no hi hauria subvenció, per tant es va decidir que sense aquest suport
no es podien dur a terme aquestes trobades.
La Junta Directiva també ha gestionat els tallers del Mar i Terra, les ballades de Palma i ha participat en
l'organització de la Setmana deCcultura Popular i Tradicional de Palma.
5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior.
La Federació va assumir l'organització dels tallers al Mar i Terra de Palma, dins el novembre del 2012 va
presentar un projecte pel 2013 que va realitzar amb èxit. Varen tenir una participació de 275 persones i
tots els tallers varen tenir una durada de 10 hores.
En relació a la Setmana de Cultura Popular i Tradicional es va insistir en la seva continuació i des de la
Regiduria de Cultura varen ser sensibles a la proposta i varen fer gestions per cercar patrocinadors i ens
varen posar en contacte amb El Corte Inglés que va col·laborar amb 2.000,00€, a més ens varen
assegurar que volien que el seu suport tengués continuitat pels propers anys.
En relació a la programació dels tallers del Mar i Terra, una vegada acabat el 2013, des de l'Ajuntament
ens han comunicat que es prorrogarà el programa fins el primer trimestre del 2014, que es quan sortirà la
nova convocatòria.
6. Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2014.
La Presidenta informa en relació a la convocatòria per presentar el programa d'activitats culturals de
l'Ajuntament de Palma pel 2014, que una vegada estudiada la normativa per la Junta Directiva, s'ha vist
que tal com està redactat des de la Federació no es poden assumir aquestes bases i per tant es va
decidir no presentar-nos.
7. Propostes dels associats.
No hi va haver cap proposta.
8. Ratificar l’afiliació de nous membres.
La Presidenta demana la ratificació de l'Assemblea de les altes i baixes aprovades en Junta Directiva
dels següents grups:
Són baixa Pla Llucmajorer per demanda expressa del grup i el Grup Airós que han informat a la nostra
Secretaria que ja no estan en actiu.
Són altes amb tota la documentació en regla, els grups Agrupació de ball mallorquí Sa Sínia,
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Galivançafolk Grup de Música, Associació Racó de Tramuntana i Associació Cultural Solc-cant.
També hi ha hagut dues noves demandes que encara no han passat per Junta Directiva per a la seva
revisió i per tant queden pendents de donar d'alta per a la propera Assemblea.
A les votacions es ratificaren per unanimitat les baixes i les altres dels grups abans anomenats.
9. Torn obert de paraula.

•

La Presidenta obri el torn de paraula explicant que enguany no es va participar a la Fira de Nadal i
Reis de Palma com els altres anys perquè el cost i les exigències han augmentat molt i cada vegada
era més complicada l'organització per mantenir oberta la caseta. També explica que hi havia la
possibilitat de participar a la Fira de la diada de les Illes Balears, que varem presentar tota la
documentació i la taxa requerida, però que una vegada personats a la fira varem comprovar que
estava tan mal organitzada que varem desistir de muntar la paradeta igualment com molts d’altres
col·lectius que també varen abandonar. S’ha de dir que varem recuperar la taxa pagada.

•

En relació a les maletes amb materials dels grups la vocal Antònia Costa explica que enguany
només han anat a les fires a de 4 pobles: Santanyí dies 1 i 2 de juny, Sant Joan dia 6 d'octubre,
Bunyola dies 23 i 24 de novembre i a La Fira de Nadal i Reis de Palma.

•

Intervé la Presidenta per explicar que ha de deixar la presidència de la Federació perquè va donar-se
de baixa del grup Tramudança, del qual formava part; i per tant va deixar de ser la representant per
la qual cosa, i segons els Estatuts de la Federació, sense representació no no pot formar part de la
Junta Directiva ni tampoc de la Federació de música i ball mallorquí, i a la vegada queda totalment
incapacitada per ostentar cap càrrec. Ara la Federació queda representada pel vicepresident Joan
Pastor Garcia del grup Rondalla de Bellver. Comenta que no abandona la Federació, que queda a
disposició de la Junta i agraeix a tothom el suport rebut durant tots aquests anys que ha exercit la
presidència.

•

També intervé el vocal Antoni Adrover Palou representant del grup Es Revetlers per explicar que
deixa la vocalia per motius personals i que no hi ha cap representant del seu grup que el pugui
substituir a la Junta Directiva.

•

Intervé el representant d'Aires Vileros per explicar que ho tenen complicat a l'hora de tenir la maleta
de la Federació a la seva Fira perquè ells hi actuen i no disposen de gent per encarregar-se de la
maleta. Això mateix passa a molts altres grups a la fira del seu poble, pot ser cercar una altra manera
de funcionar o anar només a les fires més importants.

•

Intervé el Secretari per fer una reflexió sobre la capacitat de convocatòria de la Federació, essent
actualment 51 grups s'hauria de veure més presència a la nostra Trobada federativa. Tots els grups
hi haurien de tenir en compte i no organitzar cap activitat per aquest dia i aprofitar per encoratjar i
animar a la nostra gent a participar i fer pinya perquè es noti durant aquesta diada que la Federació
representa molta de gent. També reflexiona sobre la visualització dels grups, actualment n'hi ha que
son molt presents a Internet però no tothom, només als qui els agrada i ho poden fer, ell proposa
parlar amb el diari Ara per poder sortir a la premsa escrita, tenir qualque agenda o qualque lloc
específic on la Federació pogués tenir la seva presencia.
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•

La representant del grup Revetla d’Algebelí comenta que des de la Comunitat Europea arriben
propostes de projectes interculturals que podrien interessar a qualque grup. S’acorda que reenvii
aquestes propostes al correu de la Federació perquè les remeti a tots els grups federats.

•

La representant del grup Associació Arrels, amfitrió de la XI Trobada Anual d'enguany a celebrar dia
4 de maig al mateix municipi de Mancor de la Vall, explica l'esborrany del programa que tenen pensat
fer: dos itineraris, un a Biniarroi, un nucli antic d’alqueires; i un segon a la possessió de Massanella,
encara que no es segur que poguem visitar les cases però sí els jardins de l’exterior. Desprès hi
haurà dinar al mateix centre cultural de Cas Miet i ballada al carrer de davant el centre cultural C/
Massanella.

I sense més temes a tractar la Presidenta aixeca la sessió quan són les 19.20, de la qual cosa, com a
Secretari estenc aquesta acta.
El Secretari,

V.i P., La Presidenta,
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