ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I
BALLS DE MALLORCA

Dia: 19 de febrer de 2005
Hora: 18h. en primera convocatòria i 18:30h. en segona convocatòria.
Lloc: Casa de Cultura, Felanitx.
Ordre del dia:
•
•
•
•
•
•

Lectura de l’Acta de la sessió anterior
Memòria del curs 2004
Estat de comptes
Pressupost 2005
Propostes de la Junta Directiva
Precs i suggeriments

Per la Junta directiva:
La Presidenta: Joana Domenge
El Tresorer: Toni Colom
Els Vocals: Joan Campaner, Joan Pastor, Guillem Bernat i Toni Bibiloni
GRUPS PRESENTS
Agrupació Sa Torre
Aires des Pla de Marratxí
Aires Vilafranquins
Balladors de Lluc
Brot de Taparera
Centre Cultural Campos
Cofre Antic
Copeo de Sineu
Escola de Ball de Bunyola
Escola de Mallorquí
Escola de Ball des Pont d’Inca
Marjal en Festa
Ordi Broix
Revetla d’Algebelí
Rondalla de Bellver
Sarau Alcudienc
Estol des Gerricó
Estol Porrerenc
Tramudança
Vilafranca Balla i Bota
Aires Sollerics
Aires de Pagesia
Xeremiers de Sóller
Aires de Montisión

GRUPS ABSENTS
Aires des Pla de Llucmajor
Aires Vileros
Aires Mallorquins
El Terreno
Quart Creixent
Balls i Tonades de Mallorca
Carumbau
Espirafoc
Estel del Cocó
Músics i Joves Balladors
Associació Es Jonc
Pla Forana
Racó de Tramuntana
Revetla de Sant Antoni
Voramar
Abeniara

A les 18.30, en segona convocatòria, començà l’Assemblea de la Federació i
Música i Ball de Mallorca amb la benvinguda per part de la presidenta de la
Federació, Joana Domenge, als representants dels 24 grups assistents.
Tot seguit, es passà al primer punt de l’ordre del dia, la Lectura de l’Acta de
la passa de Assemblea. Es va fer un comentari en el que instaven que, en el punt
QUART diu: “Se va fer una reunió amb la Directora General del Departament de
Cultura per veure quins projectes tenen (...)”, i que s’hauria d’especificar de que és la
Directora General de la Conselleria de Cultura del Govern Balear.
Tot i la rectificació va ser aprovada per unanimitat.
El segon punt de l’ordre del dia, era la Memòria d’Activitats del Curs 2004,
on la presidenta explicà les actuacions realitzades des de la FMBM
Na Joana fa un incís en la reducció d’activitats respecte al curs anterior:
- 5 ballades populars menys
- 1 taller de ball menys
- 1 conferència menys
- 1 ballada mostra menys
Això és degut a la reducció de la subvenció del CIM.
La memòria d’activitats va ser aprovada per unanimitat.
L’estat de comptes del 2004 (aprovats per Assemblea) anava en tercer lloc a
l’ordre del dia, va ser llegit i explicat per en Toni Colom (tresorer). Va aprofitar per
explicar que manquen doblers del CIM per ingressar, i per tant és per això que alguns
grups encara no han cobrat algunes actuacions. També explicà els ingressos i despeses
de la FMBM durant el passat curs.
L’estat de comptes va ser aprovat per unanimitat
Aprofitant el torn de paraula, Toni Colom va aprofitar per donar a conèixer el
quart punt, el Pressupost pel 2005, on es va aprofitar per anunciar que la partida
pressupostada del Consell havia augmentat fins els 4000 €.
El pressupost va ser aprovat per unanimitat.
Na Joana passa a llegir el cinquè punt de l’ordre del dia, Propostes de la
Junta Directiva, fent primer un petit repàs a la feina que aquesta ha fet durant l’any:
“S’han dut a terme 6 reunions de junta directiva dins les quals s’ha parlat de
diversos temes que tot seguit vos explicarem.
1) Informar-vos de què del superàvit del Consell de Mallorca se va ampliar el
conveni amb 6000 €. I que també del superàvit aconseguirem 600 € del
departament de Normalització Lingüística per la publicació de l’Agenda
m’han dit.
2) S’acorda sol·licitar a la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears,
la llei de Cultura Popular i Tradicional, ja que molts de grups desconeixen
aquesta llei, la resposta no fou del tot possible i haguérem de fer còpies per
enviar a diversos grups.

3) Referent a l’agenda m’han dit, fins en aquests moments NO s’ha cobrat cap
quota a ningú, però per tal d’abaratir costos des del mes de juny en Toni
Colom i jo mateixa fem la tasca que feia una empresa de repartiment,
procurant així i tot que la primera setmana de cada mes la tingueu a ca vostra.
4) També s’organitza la primera Fira de Cultura Popular i d’arrel tradicional,
tampoc sense comptar per res amb la Federació.
5) S’acorda fer entrega d’una placa al mestre Jaume Company, ja que no fou
possible fer l’acte a una plaça, s’acordà que els membres de la Junta directiva
aniríem a un assaig d’Aires Mallorquins i en representació de tots els grups
federats li ferien entrega de la placa i d’aquesta manera també ens sumaríem a
l’homenatge que li va retre el Consell de Mallorca atorgant-li la medalla d’or
per la seva tasca i difusió de la cultura mallorquina. El mestre es mostrà molt
agraït donant les gràcies a la Federació i per tant ara noltros la vos fem
extensiva.
6) Passant a un tema econòmic dir-vos que en el mes de setembre s’elaboren els
pressupost del Consell de Mallorca, ens adalentarem i a començaments del
mes feren dues sol·licituds per tal que l’any 2005, poguéssim obtenir més ajuts
econòmics ja que cada any augmenta els grups federats i també les sol·licituds
d’activitats, així idò aquest any comptam amb 30.000 €, 4.000 € més que l’any
anterior.
7) En Joan Pastor va fer una proposta per fer uns tallers monogràfics de música
tradicional:
- cant
- instruments de corda, etc.
Dedicat a músics NO professional, per donar unes pautes bàsiques per poder
fer música d’aquí, s’acorda fer una fitxa per passar-la als grups i així poder fer
un estudi de necessitats i alhora poder rendibilitzar els recursos econòmics.
8) Programes de ràdio. L’Stei ens va convocar perquè una emissora de ràdio
volia fer un programa de cultura popular d’una hora setmanal volien que des
de la Federació els hi ajudéssim a fer un primer contacte amb els grups, ja que
noltros hi tenim contactes i els coneixem, agraïts per la confiança que ens han
dipositat, noltros fem un primer contacte i llavors passam les dades a n’en
Jaume Bonet que és la persona que dirigeix aquest programa. Tots els grups
que estigueu interessants en participar-hi al final de l’assemblea ens ho podeu
fer a saber.
9) A una altra reunió també és parlar de la necessitar de crear un espai on cada
cert temps es pugui parlar de temes de cultura popular: festes, oficis, música,
etc. Aquest tema quedà damunt la taula.

10) En el mes de desembre en Sergi va deixar la secretari de la Federació, per tant
haguérem de cercar un altre persona que ha començat aquest any en Xisco,
que a partir d’ara el podeu trobar a can Dulce: el dilluns, dimarts i divendres
de les 19.30 a les 21.30 hores, penseu que també podeu deixar els vostres
missatges al contestador.
Dins les Propostes de la Junta directiva, aquesta es compromet en seguir
editant l’agenda “M’han Dit”, es compromet a col·laborar amb l’STEI-i en el
programa de ràdio “Es Jai de sa barraqueta i altres herbes”, es compromet a tirar
endavant un estudi de necessitats; a través d’unes fitxes que s’han enviat als grups,
per tal de canalitzar a través de la FMBM, poder ajudar als grups a organitzar cursos,
monogràfics, tallers, etc. per tal de crear ambient i minimitzar despeses, i es
compromet a tirar endavant i a col·laborar en la segona Festa de la FMBM..
Aprofitant la paraula, na Joana va explicar altres activitats previstes en les
que la FMBM col·labora:
Segona Festa de la Federació: aquest any serà organitzada per Estol
des Gerricó, i es farà el dia 24 d’abril al Parc de Felanitx a partir de
les 11 del matí. Es reparteixen tiquets per repartir entre els grups.
Així mateix els organitzadors van dir que estaven oberts a propostes.
-

Diada de l’OBC: es farà el dia 14 de maig, i es farà una ballada.
L’OBC ha demanat un grup a la FMBM per sonar a la Diada. L’acte
acabarà a la Plaça Major amb la lectura d’un manifest.

-

Escola d’estiu de l’STEI-i: El sindicat s’ha posat en contacte amb la
FMBM per convidar als grups a l’escola d’estiu que tractarà sobre
cultura popular. Aquest acte es celebrarà a finals d’agost.

-

Intercanvi: S’ha rebut un mail de dues agrupacions per fer un
intercanvi, aquestes són: Aires des Migjorn de Menorca i l’Esbart
Dansaire Renaixença de Catalunya. Els grups interessats que es posin
en contacte amb la Secretaria.

-

Hi ha una nova associació anomenada Associació Sociocultural de
Mallorca que, junt amb el CIM, organitza estades per grups a unes
jornades. Es va remarcar que la FMBM no te res a veure ni ha estat
convidada a cap reunió.

-

Per acabar aquest punt na Joana va anunciar que hi havia una
Associació de Mancor que s’havia interessat per a federar-se.

En sisè punt hi va haver un torn obert de paraula on els representants de les
agrupacions podien fer els precs i suggeriments a la Junta i als dames grups:
Toni Bibiloni (Sarau Alcudienc): Referent a la Festa Anual, digués
que es va acordar que la Trobada anual es faria el darrer diumenge
d’abril, sempre que no fos Pasqua. També va dir que havia d’ésser un
acte de caire lúdic i reivindicatiu, ha d’ésser un
acte per millorar les relacions institucionals convidant a les autoritats.
Segons en Toni, com més gent participa, més força podem fer sobre
el CIM i més doblers podem exigir.

-

Joana Domenge (Tramudança): Fent referència al que digué en Toni,
comentà que el dia de la Trobada, ja ha de sortir el grup que ha de
preparar la del 2006.

-

Joan Rotger (Cofre Antic): Comentà que de les dues ballades, sols se
n’aprovà una de les dues. Demanà quan se pagaran

-

Toni Colom (Escola de Ball de Bunyola): Li respongué que se
cobrarien en rebre els doblers que manquen de Conveni amb el CIM

-

Estol des Gerricó: Demanaren a Toni Bibiloni que hem de reivindicar
a la Trobada Anual.

-

Toni Bibiloni (Sarau Alcudienc): Afirmà que quan deia reivindicar,
volia dir demanar més doblers a l’administració; com més gent som
més força tenim per demanar més subvencions.
Per acabar afirmà que l’administració encara “desconeix” la
Federació.

-

Miquel Julià (Estol des Gerericó): Demanà a la Junta Directiva, si
van anar a demanar doblers al Govern Balears, perquè només es parla
del CIM. Aprofitant la paraula també demanà per la Llei de la Cultura
Popular, i com així hi ha grups que han subvencionat els seus
desplaçaments amb la CAIB i altres no, o fins i tot no ho sabien.

-

Joana Domenge (Tramudança): Va respondre a Miquel Julià, primer
al tema del Govern Balear. Es va fer una reunió amb la Conselleria de
Cultura del Govern de les Illes Balears, i es va arribar a la conclusió
que el Govern Balear no te cap projecte en aquest aspecte. L’únic que
sí podien fer era subvencionar passatges als grups que anessin fora de
l’illa a ballar.
De totes maneres, Joana Domenge va afirmar que les competències
en aquesta matèria, a nivell insular, les tenen els Consells Insulars, el
Govern te competències en matèria de cultura exterior.
Els llibrets de la Llei de Cultura Popular, van ser repartits i
fotocopiats, sols als grups federats .

-

Neus Olmeda (Balladors de Lluc): Va explicar, l’experiència que patí
el seu grup durant la ballada popular de la Fira de la Cultura Popular,
acte organitzat fins ara per la FMBM, i des del 2004 organitzat pel
CIM a través de Pep Rotger
Primer de tot va explicar que ells es van oferir, per fer la ballada a la
Misericòrdia, “representant” la FMBM.
Un cop allà, els van fer començar a tocar amb les portes tancades i el
pati sense ningú. Els representats de Rondalla de Bellver, es van
queixar i l’organització, els va dir que tan si començaven com si no,
tocarien el temps que els havien programat, 15 minuts.
A part, l’equip de so no acabava de funcionar, hi havia un cable
desendollat i els músics no se sentien del tot be.
A l’hora d’acabar, els van fer partir de males maneres, desendollant
els instruments.
Cal dir que els demés grups (Música Nostra, entre ells) van tocar
dues hores

-

Joan Pastor (Rondalla de Bellver): Va aclarir que en Pep Rotger és
representant legal del CIM i organitzador de la Fira de la Cultura
Popular.

-

Guillem Bernat (Aires Sollerics): en la seva intervenció va recordar
que la ballada posterior a la Desfilada del Carro de la Beata fou una
iniciativa de la FMBM, que es feia a la Plaça del Mercat, i creu que si
ara no mos convoquen potser perquè falla la coordinació entre el
CIM, i la persona que organitza l’acte, o perquè la persona que ho
organitza “desconeix” la FMBM. També, va dir que, aquest any,
Aires Sollerics van anar a Santa Magdalena a ballar, pensa que és un
acte ridícul fer ballar al grup quan arriba una autoritat, tanmateix
passen del ball i del grup. Proposa que pels propers anys es facin
canvis en aquesta ballada.

-

Diego (Aires des Pla de Marratxí): Va explicar que la Beata i la Fira
de la Cultura Popular, hi ha molts problemes, van haver de fer una
factura a una empresa desconeguda, possiblement lligada al CIM,
amb els pertinents problemes de cobrament.

Per tancar el tema del mal tracte al grup Balladors de Lluc, i per aclarir
el tema de la Desfilada de la Beata, de la Fira de la Cultura Popular i per
demanar un tracte d’igualtat entre els grups de la FMBM i els altres grups
participants (professionals o no), es va proposar crear una comissió per anar a
parlar amb els representants del CIM, i passar d’enviar una carta, com s’havia
pensat inicialment per part de la Junta Directiva.
La proposta de creació d’una Comissió per anar al CIM, es va aprovar
per majoria
-

Joan Pastor (Rondalla de Bellver): Comentà que l’Escola de Música
de Sant Josep organitza un curs d’iniciació de guitarra i guitarró, per
gent que no en sap, o en vol saber més. Ho fa extens als grups per si
els interessa que els seus sonadors hi vagin.

Se convida a tots els assistents a un petit refrigeri que que vàren
coordinar S’Estol des Gerricó. Així també donaren peu a un atracament
personal de moltes persones de diferents grups. Cal dir que ja s’oferí un grup
per organitzar la Festa de la Federació l’any 2007 (Revetla d’Algebelí de
Muro) ja que aquests commemoren el 30è aniversari del grup
També altres grups ens explicaren diversos projectes o problemes que tenen
amb els respectius ajuntaments

La Presidenta tanca la sessió a les 20.00 h

