ASSEMBLEA GENERAL 2006

Lloc: Teatre Municipal de Muro
Data: 24 de Febrer de 2007
Hora: 18.00 (en segona convocatoria)
Presents: 24 agrupacions federades: Abeniara, Agrupació Sa Torre, Aires
d’Andratx, Aires de pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires mallorquins, Aires
sollerics, Arrels de la vall, Aires vileros, Balladors de Lluc, Brot de taparera,
Copeo de Sineu, Escola de ball de Bunyola, Es revetlers, Esclafits i castanyetes,
Escola de Mallorquí, s’Estol des Gerricó, Marjal en festa, Revetla d’algebelí,
Rondalla de Bellver, Sarau Alcudienc, Tramudança, Vilafranca balla i bota,
Xeremiers de Sóller.
1. Lectura de l’acta de l’assemblea del 2006
Na Joana va fer la lectura de l’acta de l’any pasta, i es passà a votació.
Aprovat
2. Memoria de l’any 2006
Tot seguit na Joana, passà a fer un resum de les activitats duites a terme
durant el 2006:
• Activitats realitzades amb el Conveni amb el CIM
En el 2006 es van sollicitar 41 activitats, de les que 29 es van
subvencionar amb el Conveni amb el CIM, per tant, en van quedar 12 sense
subvencionar, per tant no es van poder dur a terme.
Les 29 activitats realitzades es van repartir de la següent manera: 19
ballades populars, 3 ballades mostra, 4 trobades d’escoles de ball i 3 tallers de
ball.
A part d’aquestes activitats, la Federació va ser present a altres actes ja
sigui coorganitzant o collaborant: Vam coordinar la ballada mostra al convent
de Santa Magdalena i a la ballada popular en motiu de la Diada de la Beata
Catalina Thomàs a Palma; vam ser presents, amb una paradeta de material
cedit pels grups federats, al Festival Mallorcamón, Fira de Cultura Popular
organitzada pel Consell de Mallorca i a la Fira de l’Esclata-sang.
• Activitats realitzades amb el suport de l’Ajuntament de Palma
En el 2006 es va dur a terme un conjunt de ballades amb el patrocini de
l’Ajuntament de Palma, per tal d’implicar dit ajuntament en el món de la cultura
popular ja, que des d’un temps cap aquí, a Ciutat s’està “menyspreant” la
cultura tradicional. Es van dur a terme 2 ballades populars, a la Plaça Fleming i
al Molinar; 2 ballades mostra, a ca’n Pastilla i a la Plaça de l’olivar; i una
desfilada d’indumentària tradicional al Teatre Xesc Forteza.
Se’ls suggerí que fessin activitats de caire més tradicional a les festes, i
no desfilades de Simpson’s.

• Comissió de Cultura de l’Obra Cultural Balear
Com a membre actiu de la Comissió de Cultura de l’OCB, la Federació va
participar en la organització de les V Jornades de Cultura Popular el 30 i 31 de
març a Alcúdia, sobre el món dels gegants.
En aquest moment s’aprofità per passar el tríptic de les Jornades als
assistents i es va dir que es penjaria també a la plana web i que es faria arribar
via mail. Es va dir que el CIM pagarà el concert final de la presentació, la
ballada popular i l’allotjament pels ponents.
-

Guillem Bernat: S’hauria de posar una nota al tríptic amb la data màxima

-

per presentar collaboracions.
Jaume Pascual: Al tríptic, canviar FMIBM pel logotip de la Federació.

• Conservatori Professional de Música
Es van mantenir converses amb Joan Roig per tal d’incloure la música i
dansa populars als estudis del Conservatori, i se li oferí ajuda i assessorament.
Ell ho va veure amb bons ulls, però ens va dir que ell no és qui decideix.
Va comentar que seria un procés llarg. Que s’hauria de fer un currículum propi.
Abans de Setmana Santa del 2007 proposarà als demés professors que
pel propoer curs hi hagi assignatures optatives de caire popular.
• IBATUR
Es va anar a IBATUR per parlar, novament, amb el seu gerent per tal de
dur a terme activitats conjuntes. La resposta del gerent, Raimundo Alabern, fou
que el cicle acaba per abril i que la gestió de les activitats les du una empresa
privada. Amb aquesta desposta la Junta optà per deixar de part aquesta opció.
• FODESBA
És una entitat que ens reunió en una reunió per tal de fer un projecte
titulat “Entitats cap Europa”. Des de la Junta s’optà a no fer res, ja que Europa
ens cau lluny.
• Agenda
D’aquest punt es va dir que des de la Federació es segueix elaborant
l’Agenda M’han Dit.
De l’agenda del CIM es digué que es va deixar d’enviar coses per dos
motius: el primer que només es publiquen activitats relacionades amb el CIM, i
moltes de les activitats que es publicaven a l’Agenda M’han Dit no surten a
l’Agenda del CIM; i el segon fou que l’agenda és bimensual, i ja és difícil
confeccionar-la mensualment.
3. Estat de comptes
Toni Colom – tresorer de la Federació – presentà l’estat de comptes de
l’exercici del 2006. Aquest es va dur a votació i s’aprovà.
Aprovat

4. Pressupost 2007
Toni Colom – tresorer de la Federació – va presentar el pressupost per al
2007, que va ser aprovat pels assistents.
Va dir que es compta amb 33000 euros del Conveni amb el Consell de
Mallorca i amb 6500 euros de les ballades amb l’Ajuntament de Palma.
Aprovat
5. Altes i baixes
Aquest any ha causat baixa les agrupacions Escola de ball de bot des Pont
d’Inca i Pla Forana.
Na Joana comentà que hi ha tres agrupacions que han formalitzat la seva
entrada a la Federació: Arrels de la vall, Aires d’Andratx i Marratxí balla i bota.
Després d’un temps de debat es passà a votar.
Aprovat
Al mateix temps es proposà fer una activitat de presentació de la Federació
als municipis d’aquestes agrupacions que comencen a formar part de la
Federació i per donar a conèixer la nostra entitat.
Aprovat
6. Propostes de la Junta Directiva pel 2007
-

-

Seguir endavant amb el Conveni amb el Consell de Mallorca
Seguir organitzant ballades amb el patrocini de l’Ajuntament de Palma
Seguir dins la Comissió de Cultura de l’O.C.B. i seguir en la
coorganització de les Jornades de Cultura Popular.
Sollicitar un programa de cultura popular a TV Mallorca (TV Mallorca ha
comprat el programa “Punt de Ball”)
Degut a que hi ha eleccions, donar-nos a conèixer als polítics novament
Anar a parlar amb el nou Rector de la UIB (eleccions dia 21 de març) i
demanar collaboració.
Collaborar amb un Taller de costura tradicional: gipó i copinyat, que es
durà a terme a Son Rossinyol (Palma) els propers 13-16-20-23 de març
de les 17’00 a les 20’00
Elaborar l’Agenda M’han Dit i enviar-la als mitjans de comunicació

7. Secretaria
Degut a canvis en l’horari laboral d’en Xisco, l’horari de secretaria fa uns
mesos que es modificà i passà a ser sols els dimecres de 17’30 a 20’30. Na
Joana explicà que, algunes feines que feia en Xisco les faran membres de la
Junta, com la memòria anual.
Tot i així es pot seguir enviant a secretaria, memòries, factures, avisos de
ballades…

S’obrí un nou compte de correu electrònic, degut al mal funcionament de
l’anterior i a la poca capacitat que tenia, les noves adreces són:
fmusicaiball@gmail.com i mhandit@gmail.com.
Des de la Junta Directiva es donà l’enhorabona als grups, ja que, de cada
any, les memòries que ens presenten estan més ben treballades, amb fotos,
retalls de premsa…
8. Trobada Anual
Els companys de Muro ens contaren una mica per damunt l’horari de la IV
Trobada Anual de la Federació:
- 10.30 arribada i concentració a la Plaça Sta. Catalina Thomàs
- 11.00 visita pel poble
- 13.00 retrobament a la Plaça Sta. Catalina Thomàs i xeremiada
- 14.00 Dinar
- 16.00 Ballada
També van dir que tenen previst muntar paradetes per si algun grup vol
esposar - vendre material.
Aprofitant l’avinentesa, Aires Vileros demanà organitzar la Trobada Anual del
2008, però aquesta data ja està sollicitada per Ordi broix, així que se li oferí el
2009 i ells acceptaren. Igualment Maria Antònia Company digué que trobava
que aquesta s’hauria de fer a Ciutat algun any i s’apuntà al 2010 fer la Trobada
Anual a Ciutat.
9. Precs i preguntes

Toni Bibiloni : Trob que hauríem de ser conscients amb els nostres principis i
demanar als organitzadors d’esdeveniments dels Països Catalans que ens enviïn
els documents amb la nostra llengua comuna, el català (referent a un festival
que es celebra a Cantonigròs – Osona) si volen que els reenviem als grups
federats.
Després d’uns moments de debat, la proposta fou acceptada.

Es tancà l’acta a les 19.40 h.

Xisco Pérez, secretari de la FMIBM

