ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALLS DE MALLORCA
Data: 19 de febrer de 2006
Lloc: Teatre Municipal de Bunyola
Hora: 10.00 hores
Participants:
Abeniara
Agrupació Sa Torre
Aires de Pagesia
Aires des Pla de Marratxí
Aires des Pla Llucmajorer
Aires Mallorquins
Aires Sollerics
Aires Vileros
Balladors de Lluc
Balls i Tonades
Copeo de Sineu
E.B. Bunyola
Escola de Mallorquí
Estol des Gerricó
Estol Porrerenc
Marjal en Festa
Revetla d’Alegebelí
Rondalla de Bellver
Sarau Alcudienc
Tramudança
Xeremiers de Sóller
Aires Vilafranquins

Absents:____________
Brot de Taparera
Centre Cultural Campos
Carumbau
Cofre Antic
E.B. Pont d’Inca
Es Jonc
Espirafoc
Estel del Cocó
Ordi Broix
Pla Forana
Quart Creixent
Revetla Sant Antoni
Vilafranca Balla i Bota
Voramar

L’Assemblea General Ordinaria de la Federació de Música i Balls de Mallorca
començà. A les 10.30 en segona convocatoria al Teatre Municipal de Bunyola.
La sessió començà, extraordinàriament, amb el punt segon, lectura de la
memoria de l’any 2005, on Joana Domenge – Presidenta de la Federació – destacà les
principals accions dutes a terme per la Junta Directiva:
•

Reunió amb Guillem Ginard, Director Insular de Cultura (sobre els fets de la
Beata 2004):
En Guillem Ginard va comentar que n’estava al corrent dels fets, quan el vam
anar a veure, va mostrar bones intencions per solucionar el problema.
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• Festa de la Beata 2005:
La Federació se’n tornà a encarregar de la ballada popular de la Beata. Tres
grups federats van tocar, la plaça era plena de gom a gom, i on la pluja ve fer de les
seves, fent que es suspengués a moments.
Un grup federat va fer una ballada mostra a l’Ofici Solemne a l’Església de
Santa Magdalena i va ballar a l’ofrena.
Al 2005, podem dir que va ser un èxit.
• Reunió amb Guillem Ginard, Director Insular de Cultura:
Vam fer una mica de revisió del que havia estat la Fira de Cultura Popular.
Es parlà, també, d’incloure les actuacions de l’Agenda M’han Dit a una agenda
bimensual que edita el Consell de Mallorca. No s’hi va enviar res perquè ja és difícil fer
l’agenda mensual, i perquè la gent des grups no n’estava assebantada.
Es va dur a votació la inclusió de l’Agenda M’han Dit a l’agenda bimensual del
Consell. Va ser aprovat per majoria absoluta
• Contactes amb IBATUR:
Es va anar a IBATUR a presentar-se al nou Director de la institució
Ell va dir que:
• No tenia ni idea de l’existència de la Federació
• La seva idea és promocionar la cultura de les balears i minvar els concerts de
música clásica.
• Que li interesaba la nostra feina i que podriem parlar de fer feina
conjuntament.
Ens demanà que li enviassim un llistat dels grups federats. També li deixàrem
una Memoria d’Activitats del 2004, i una Agenda M’han Dit.
A hores d’ara encara no ens han tornat a dir res.
Es va dur a votació si seguiem insistint en reunir-mos amb el Director
d’IBATUR per si podiem signar una espècie de conveni. Es va aprovar per majoria
absoluta.
• Pàgina web:
Es va presentar allà la pàgina web ( www.mallorcaweb.net/fmusicaiball) que
actualment s’està realitzant i modificant desde la Secretaria, amb l’ajud den Tomeu
Manresa (de s’Estol des Gericó), que n’és el webmàster.
S’explicaren les parts que consta la plana, tot i que el sistema informàtic no
acabà de funcionar.
En el tema de la plana web, la Junta va demanar a diverses persones, si treure un
domini i hostatge ens podria sortir molt car. Es va comentar que el domini pot costar
uns 20 – 30 € i l’hospedatge a partir de 3 € (com més espai més car)
Toni Bibiloni (Sarau Alcudienc): va dir a veure si era possible que la web fos
més interactiva, que ell en va veure una que hi havia un mapa i quan pitjaves sobre les
poblacions, sorrtia el nom del grup/s i una foto o logo d’aquests.
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Tomeu Manresa (S’Estol des Gericó): va dir que era posible, depenent de
l’espai.
• Altes i baixes:
Na Joana explicà que durant el 2005, van haver tres grups que van resultar baixa,
però que aquesta ha de constar a l’acta de l’Assemblea General. Aquests grups van
deixar de formar part de la Federació degut a que ja no funcionaven, a la manca de gent,
al desànim. En cap cas van resultar baixa per tenir cap problema amb nosaltres, la
Federació. Aquests grups són:
o Associaicó de veinats del Terreno (Palma)
o Grup de músics i joves balladors (Llucmajor)
o Recó de Tramuntana (Pollença)
Per contra, després d’una maror hi ha una bonança, i hi ha una sèrie de grups i
associacions interessades en federar-se: Aires d’Andratx (Andratx), Es Revetlers (Cala
d’Or), Esclafits i Castanyetes (Artà), Arrels de la Vall (Mancor), Marratxí Canta i Balla
(Marratxí), Escola de Ball de Génova (Palma). D’aquestes, dues han presentat la
documentació correctament i la Junta els acepta com a membres de la Federació, però la
decisió final la te l’Assemblea General.
Es va dur a votació si Es Revetlers i Esclafits i Catsanyetes passen a foramar
part de la Federació. Es va aprovar per majoria absoluta.
• Palma:
Vam notar que a Palma pasaba alguna cosa, ja que es feien poques ballades, sols
es fan les ballades de Sant Sebastià, les de la Beata i la Fira, les de l’Escorxador i les de
Porto Pí. Notavem que els grups de Palma no participaven, i ni tan sols demanaven
sol.licituds per actuar a casa seva.
Na Joana anà parlant amb els grups de Palma, individualment, i una de les
principals causes d’aquesta poca motivació és el tracte que reben per part de
l’Ajuntament de Palma, reben un tracte de menyspreu.
Paral.lelament, na Maria Antonia Company (Aires Mallorquins) va tenir un
primer contacte amb un càrrec de l’Ajuntament de Palma. En aquesta primera trobada
va anar-hi amb una proposta d’activitats, i d’aquestes n’acceptaren quatre (tres ballades
i una desfilada)
Hi hagué un segon contacte, na Maria Antonia i na Joana amb un tècnic de
l’Ajuntament de Palma en el que acabaren d’aclarir les quatre activitats:
o 12 març ballada popular a Ses Voltes
o 26 març ballada mostra a Ses Voltes
o 9 abril ballada popular a Ses Voltes
o 3 juny mostra d’indumentària al Teatre Xesc Forteza.
Es va dir al tècnic municipal, que en aquestes ballades hi actuaria un grup de
Palma i un de la part forana.
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Es va demanar als grups que participassin d’aquestes ballades, que omplin Ses
Voltes, ja que el tema va quedar obert per la tardor. Si des de l’Ajuntament de Palma es
veu que hi ha molta participació, i interés, es podra tornar a parlar per fer més
actuacions a la tardor, es podrà parlar d’un canvi de lloc (més cèntirc, més còmode...)
• Fira de Cultura Popular:
Primerament es va dir que és una Fira no consolidada, degut a que cada any
camvien les dates de realització, possiblemeent degut a què s’organitza des de les
institucions i no des de les agrupacions, ni tan sols hi ha un poc de cada part.
A la Fira del 2005 hi hagueren ballades populars i estands. A la federació se la
convidà a participar amb un estand, i vam demanar als grups si els interesaba tenir
objectes a l’estand.
Després de la Fira, vam anar a parlar amb el Director Insular de Cultura i vam
esposar la nostra opinió sobre la Fira
Toni Bibiloni (Sarau Alcudienc): Es va fer una primera reunió amb diversos
grups i associacions, i es va dir que la intenció d’enguany es dedicar-la a les
associacions, que es farien reunions sectorials. També se li va dir si era indispensable
fer-la a la Misericordia, que és un lloc que hi has d’anar a posta.
Neus Olmeda (Balladors de Lluc): Ells troben que està mal organitzada, hi ha
grups que toquen a una mala hora, i tanmateix la gent no comparéis fins tard. Al matí
fins a les 12 no hi havia gent i a la tarda fins les 20. Els que tocàvem abans d’aquestes
hores estavem ben tot sols.
Jaume Pascual (E.B.Bunyola): Han rebut telefonades del Consell demanat si
estavem interessats en sonar a la Fira de Cultura Popular; al mateix temps hem rebut
circulars per apuntar-mos a activitats que ens feien ganes, fins hi tot ens han donat una
data límit per contestar.
Magdalena Amengual (Balls i Tonades): Per què no demanam a en Guillem
Ginard qui organitza la Fira? O amb en Perpinyà.
Joan Campaner (Marjal en festa):
Si amb la Beata ténen problemes
d’organització, que han de fer amb una fira que els hi ve grossa? Som partidari de que si
no mos hi ficam millor.
Jaume Pascual (E.B.Bunyola): Com pot ser que cridin a segons quins grups i a
segons quins no? I com a Federació no ens cridin? Mos hem de posicionar o què?
Joana Domenge (Tramudança): Com a Federació, tot això de les telefonades i
circulars, no ho sabiem. El CIM, o els organitzadors, no s’han posat en contacte amb
nosaltres, de totes maneres al CIM ténen un llistat de grups federats.
Magdalena Amengual (Balls i Tonades): A nosaltres ens van telefonar del
Consell l’any pasta per si voliem sonar a una fira, i no ens tornaren a dir res, i llavors
per la premsa vam saber lo de la Fira de Cultura Popular. Estaria be que tothom n’estas
assebentat.
Per enguany està previst que es celebri el darrer cap de setmana de maig.

www.mallorcaweb.net/fmusicaiball

• STEI-i:
La Federació col.laborava amb l’STEI-i en un programa de ràdio que tractava
temes de cultura popular anomenat “Es Jai de sa barraqueta i altres herbes”, aquesta
col.laboració acabà a principis de 2005, ja que la nova direcció de la ràdio va suspendre
el programa per una altra cosa.
• Activitats realitzades:
Com a resum total de les activitats fetes pels grups i subvencionades per la
Federació, tenim que s’han fet:
- 13 ballades populars
- 5 ballades mostra
- 3 trobades d’escoles de ball
- 3 recitals
- 5 cursos o tallers
- 2 conferències
La federació ha sigut present a:
- IIIª Fira de Cultura Popular, amb un stand
- Escola d’Estiu de l’STEI-i, amb un stand
- Concert de l’Obra Cultural a la Plaça de Toros, un
stand
- Fira de de Cultura Popular de Manresa, 1 stand
De tot això se n’ha beneficiat unes 5000 persones des d’espectadors a balladors i
músics, i una seixantena de grups.
Tot seguit es pasa al primer punt de l’ordre del dia, lectura de l’Acta de
l’Assemblea anterior. Degut a diferents problemes tècnics, l’Acta redactada no va
constar en les carpetes dels assistents. La Junta es va comprometre passar-la via e-mail i
a penjar-la a la plana web. Xisco Pérez – Secretari de la Federació - feu un petit resum
de l’Acta. Aquesta s’aprovà per unanimitat.
Després es passà al tercer punt, passes per sol.licitar activitats. En aquest
moment es va explicar el funcionament com sol.licitar una sibvenció. Dins les carpetes
hi havia una mostra dels documents, la sol.licitud de subvenció, els models de memoria,
i un exemple de factura. S’explicà que s’ha d’enviar una sol.licitud per cada activitat i
una vegada aprovada i realitzada s’entregarà la memoria i la factura, junt amb fotos,
cartells, retalls de premsa.... per posar a la memoria anual. També s’explicà que aquesta
documentació es pot consultar a la plana web.
Tot seguit es passà al quart punt que era el balanç del 2005 i pressupost pel
2006. En Toni Colom – Tresorer de la Federació – va comunicar que el CIM va perdre 2
relacions de factures del 2004 que fins a mitjans del 2005 no es van poder cobrar i, per
això, arrossegavem un deute amb diverses agrupacions que tot d’una que vam poder el
vam solventar. També va dir que a la caixa hi ha uns 4400€ per començar el nou curs.
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Llavors va explicar el pressupost del 2006, que estava detallat a la carpeta de
cada un dels assistents. Toni Colom va dir que el CIM ens havia augmentat 3000€ més,
per tant el pressupost pel 2006 serà de 33000€.
El cinquè punt de l’ordre del dia foren les propostes de la Junta Directiva
pel 2006. Aquestes propostes foren les següents :
• Continuar amb el conceni amb el Consell de Mallorca
• Dur a terme diferents activitats conjuntament amb l’Ajuntament de Palma
• Organitzar dues ballades populars a Palma, una al juny i l’altre a l’octubre.
• Formar part de la Comissió de Cultura de l’Obra Cultural Balear (tornar a fer
les Jornades d’Estudis Tradicionals)
• Continuar amb l’edició de l’Agenda M’han Dit
• Modificar la plana web, i mirar de tenir un domini propi
Dins aquest punt en Jaume Pascual, de l’Escola de Ball de Bunyola, ens parlà de
la Trobada Anual que ells organitzen enguany:
- La trobada serà a les 10.30
- A les 11 hi haurà dues visites guiades, una pel centre i
l’altra al Castellet.
- A les 13 hi aura una concetració de tothom a Son
Trobat, on tots junta anirem fins a l’escola a dinar.
- A les 14 hi haurà el dinar.
- I en acabar la Ballada popular.
En Jaume, recordà que ells muntaran l’stand de la federació, i si algun grup en
vol muntar un s’ha de posar en contacte amb ells. També parlar de com arribar, si la
gent hi anirà en cotxe, convendrà que deixin els cotxes lluny del centre, si venen en bus,
convé avisar i s’adaptarà un lloc pel bus. Ell digué que la millor forma és anar en trens
fins a Palma i en tren o bus fins a Bunyola.
Guillem Bernat (Aires Sollerics): va dir que miraria de que el tren de Palma a
Bunyoa fos gratuït.
Joana Domenge (Tramudança): va dir que ja que tant l’STEI-i i l’Obra Cultural
s’h posat en contacte amb la Federació, que els podriem convidar a la Trobada.
Es recordà que en acabar l’Assemblea es repartirien els tickets.
Es passà al sisè punt del dia, Fira de Cultura Popular. Únicament es recordà
que es farà pel maig, ja que el tema s’havia comentat a la memoria d’activitats, i hi
havia grups que estaven més ben informats que la Junta Directiva.
Els precs i preguntes foren el setè i darrer punt de l’Assemblea General
Ordinaria.
Toni Bibiloni (Sarau Alcudienc): va fer dues propostes la primera fou que féssim
una carta al CIM donant-los les gràcies ja que any rera any ens augmenten la subvenció.
La segona proposta demanava que els 900€ fossin integres per les agrupacions, que la
Federació no llevàs el 10%
Aquesta darrera proposta s’aprovà per unanimitat.
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Magdalena Amengual (Balls i Tonades): Demanà si la Federació ajuda per
desplaçaments. Se li respon que ha d’anal al COFUG a demanar l’ajud.
Joana Domenge (Tramudança): demanà si algú pagava lloguer del local on
assajaven, perquè demanariem un ajud per pagar yogures. Només dos grups estaven
interessats.
Neus Olmeda (Balladors de Lluc): oferñi el seu grup a l’Escola de Ball per sonar
durant la Trobada Anual.
Se tanca l’acta a les 11.50 hores
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L’Assemblea General Extraordinaria de la Federació de Música i Ball de
Mallorca començà. A les 12.00 en primera convocatoria al Teatre Municipal de
Bunyola.
La sessió començà, extraordinàriament, amb l’únic punt de l’ordre del dia,
retificació de la Junta Directiva. Joana Domenge – Presidenta de la Federació –
demanà als assistents si hi havia alguna altra candidatura, i com que la resposta fou que
no l’actual junta proposa la seva candidatura. L’actual Junta es tornava a presentar
íntegra, Joana Domenge, Joan Pastor, Toni Colom, Toni Bibiloni, Joan Campaner i
Guillem Bernat, amb les noves incorporacions de Maria Antonia Company i Antonia
Costa.
La candidatura fou elegida per majoria absoluta.,
Es tancà l’acta a les 12.15
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