Acta de l’Assemblea
Data: 24 de febrer de 2011
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Escola Municipal de Mallorquí - Manacor
Hora: 19.30 en primera convocatòria i 20.00 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 20.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups: Abeniara,
Agrupació Folklòrica Sa Torre, Aires d’Andraitx, Aires de Montision, Aires de Pagesia, Aires des Pla Llucmajorer,
Aires Mallorquins, Aires Vileros, Brot de Taperera, Cofre Antic, Copeo de Sineu, Escola de Ball de Bunyola, Es
Revetlers, Esclafits i Castanyetes, Escola Municipal de Mallorquí, S’Estol des Gerricó, Marjal en Festa, Revetla
de Sant Antoni, Rondalla de Bellver, Rondalla des Pla, S’Estol Porrerenc, Sarau Alcudienc, Tramudança,
Xeremiers de Sóller.
Absències: Aires des Pla de Marratxí, Aires Sollerics, Aires Vilafranquins, Associaicó Arrels de la Vall, Balladors
de Lluc, Balls i Tonades de Mallorca, Carumbau, Centre Cultural de Campos, Estel des Cocó, Grup Airós, Grup
Es Jonc, Ordi Broix (excusa l’absència), Pinyol Vermell, Quart Creixent, Revetla d’Algebelí (excusa l’absència),
Rafeubetx, S’Eixam Mallorquí, Voramar.
Hi assisteixen com a convidats, sense vot, els grups Es Majora, Escola de Ball de l’Assumpció, Estol de Ponent i
Sonadors dels Vuit Vents.
Presideix la sessió Joana Domenge, del grup Tramudança, com a presidenta de la Junta Directiva, amb
l’assitència del Vicepresident Joan Pastor, del grup Rondalla de Bellver, del Secretari Antoni Bibiloni, del grup
Sarau Alcudienc, 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, i Joan Campaner, del grup
Marjal en Festa i 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 2010 i pressupost de despeses i
ingressos de l’exercici 2011.
4. Informació de la gestió de la Junta Directiva.
5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior.
6. Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2011.
7. Propostes dels associats.
8. Ratificar l’afiliació de nous membres.
9. Torn obert de paraula.
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Procés de la reunió i acords adoptats:
1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta anterior. El Secretari fa la lectura de l’acta de la sessió anterior que
s’aprova per unanimitat.

2. Aprovar, si pertoca, la memòria anual de la Federació. La Presidenta presenta la memòria de les activitats de la
Federació que es projecte en format digital a la pantalla que ens ha preparat a tal efecte l’Escola de Mallorquí. Destaca
que s’han fet 8 trobades d’escoles de ball, 18 ballades populars, 2 tallers de ball, 4 mostres de ball i un cicle de
conferències, totes aquestes activitats relacionades amb el conveni que aquesta federació té amb el Consell de
Mallorca. En relació amb altres institucions hem col·laborat amb l’Ajuntament de Palma fent ballades populars al
Molinar, a Ses Voltes i en el programa “Nit a Nit”. A més la Federació ha participat a les Trobades Inter-Illes d’EivissaFormentera i Mencorca, i ha organitzat la Trobada a Mallorca amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma a l’espai
cultural “Mar i Terra”. Organització d’una ballada a Campanet amb la participació de dos grups. Realització de la VII
Diada Federativa a Palma organitzada per Aires Mallorquins i Rondalla de Bellver.
Una vegada acabada la presentació de la memòria anual va ser aprovada per unanimitat.
3.

Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anual del 2010 i pressupost de despeses i ingressos de
l’exercici 2011. La Tresorera presenta l’estat de comptes del 2010 amb explicació resumida dels ingressos i
despeses de l’exercici, també amb els suport digital i la projecció del presspost a la pantalla. Es fa constar que tota la
documentació està a disposició dels grups per a la seva consulta i és aprovat per unanimitat.
En relació al pressupost pel 2011 la Tresorera comenta que hi ha inclosa la partida corresponent al Conveni que signa
la Federació amb el Consell de Mallorca, però que a hores d’ara encara no s’ha signat el conveni perquè el Consell de
Mallorca no ha aporvat el seu pressupost. S’explica per par de la Presidenta que es fan gestions perquè puguin aprovar
sigui el que sigui el pressupost, però que tal com està ara la situació no podem grantir des de la Federació que es
pugui fer cap activitat relacionada amb el Conveni del 2011, de totes maneres estam a l’espectativa perquè tot d’una
que des del Consell ens ho notifiquin posarem en marxa el Conveni. Es constata que com a Federació no podem fer
res perquè és una qüestió política.
Es demana l’aprovació del pressupost per al 2011 amb la condició, que encara que hi figuri la partida corresponent al
Conveni del 2011, si no es signe el conveni no es podran subvencionar aquestes activitats per part de la Federació.
S’aprova per unanimitat el pressupost del 2011 amb aquestes condicions.

4.

Informació de la gestió de la Junta Directiva. La Presidenta informa que la Junta Directiva es va reunir 6 vegades
durant l’any 2010. Els temes tractats i que ens afecten a tots són:
a) Tots els convenis del 2010 amb el Consell de Mallorca varen sofrir una retallada del 15%, referent al nostre ens va
afectar amb 6.000,00€ menys que l’any anterior. Això va comportar que no poguessim apujar les quotes per
subvencionar les activitats.
b) En relació a la creació d’un espai web subvencionat pel Govern Balear, es varen fer les oportunes demandes i ens
varen informar uqe la subvenció era per a la creació de pàgines web en català, però que una vegada obtinguda la
subvenció canviaven de llengua i per això les varen suprimir. Però ens varen dir que si com a Federació ho voliem
gestonar podriem arribar a un acord. Però la Junta Directiva va considerar que era molt complicat, el que sí va ser
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possible és la creació d’un espai web dins la pàgina de la Federació perquè els grups puguin disposar d’un espai
per a la seva promoció.
c) La proposta de fer un programa de TV en format documental dels grups de música i ball, des de la Junta no se va
veure viable aquest projecte i llavors IB3 havia programat un “realiti schow” que tots poguereu veure a aquest canal
de TV. Des de la Federació de Menorca ens han fet arribar la carta molt critica amb el programa, que se llegeix.
d) La Presidenta participa en representació de la Federació al Consell Assesor de Cultura de l’Ajuntament de Palma.
És un òrgan que només pot assessorar i s’han fet diverses aportacions com demanar al Conservatori Superior que
els estudis de música tradicional passin a ser uns estudis de grau, readitar llibres de Cultura Popular que estiguin
exhaurits i també una demanda per fer un seminari de Cultura Popular sol·licitant credits de lliure dispposició a la
UIB.
e) No s’ha pogut col·laborar amb la revista “Som Cultura” que editava el Govern Balear perquè s’ha suspès la ssev
edició.
f)

En relació a l’Institut Ramón Llull han suprimit les ajudes a grups per fer activitats a fora de Mallorca i a altres paisos.

g) En relació a les trobades inter illes de les tres federacions, la Presidenta ha contactat amb Presidència de Govern
per demanar subvencions, explica que s’han iteressat pel tema i ens han demanat que presentem un projecte. La
mateixa demanda a Turisme no ha servit de res.
h) Davant la incertesa de convenis amb institucions, se va parlar de la possibilitat de demanar ajudes a grans
empreses o cadenes, traslladant aquesta proposta a l’Assemblea.
5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior. La Presidenta informa que:
a) Arrel de la Trobada de la Federació de l’any passat es varen fer unes bosses amb l’anagrama de la Federació per si
s’han de menester per les trobades, ja sigui només de Mallorca o entre Illes, també se va pensar amb una bossa ja
que podria servir per vendre a les fires i així recuperar part de la despesa.
b) La Federació segueix organitzant les ballades a Ses Voltes de Palma amb el patrocini de l’Ajuntament de Palma i
que coordinen el grup Aires Mallorquins, es van renovant per trimestres, llevat dels mesos d’estiu que fan una
programació diferent anomenada “nit a Nit” i que aquest any 2010 la Federació també hi va participar amb una
ballada mostra i una ballada popular.
c) El programa de ballades a la part forana que la Federació va iniciar el 2010 va haver de ser suspés per problemes
de retallades i només es va fer una ballada a Campanent amb la participació de dos grups. No va ser una
experieència del tot positiva perquè l’espai per ballar no estava suficientment il·luminat i l’equip de so va haver de
ser aportat pels mateixos grups, es recomana fer gestions amb els ajuntaments que rebin aquestets ballades per
assegurar una bona organització.
d) Es va dur a terme la Trobada de les tres federacions a Palma dins el programa de la setmana de cultura popular i
tradicional que s’organitzà al recentment estrenat teatre Mar i Terra a la barriada de Santa Catalina.
6. Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2011.
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•

Es proposa, com a l’Assemblea anterior, fer un sorteig entre els grups assistent per elegir els qui aniran a les
trobades inter illes d’Eivissa-Formentera i Menorca, i també els seus suplents, cas que els primers no hi poguessin
anar. Tothom hi està d’acord, per la qual cosa es procedeix al sorteig que dóna com a resultat que a la trobada
d’Eivissa-Formentera a realitzar els dies 26 i 27 de març hi anirà el grup Escola Municipal de Mallorquí i el seus
suplent serà Rondalla de Bellver. A la trobada de Menorca a realitzar la tercera setmana de setembre hi anirà el grup
de S’Estol Porrerenc i com a suplent el grup S’Estol des Gerricó. També s’elegeix per sorteig el grup de l’Escola de
Ball de Bunyola com a suplent per a les dues trobades. Tothom està d’acord amb aquest resultats, però es fa notar
que el grup de s’Estol Porrerenc ja va anar l’any passat a una de les trobades, per la qual cosa s’acorda per
unanimitat que el grup que ja hagi participat a qualcuna de les trobades inter illes no pot entrar a formar part als
propers sorteigs.

•

Es proposa seguir amb les ballades a pobles però contactar amb l’ajuntament corresponent per organitzar la ballda
i perquè hi colaborin amb un espai adequat i amb la sonorització de la ballada. S’accepta per unanimitat aquesta
proposta.

7. Propostes dels associats.
•

Demanen si s’han de seguir presentant sol·licituds d’activitats davant la possibilitat de no signar el conveni pel 2011.
La Presidenta troba que sí perquè és una força per fer pressió de cara al Consell de Mallorca.

•

Demanen com s’ha de fer per sol·licitar fer activitats al teatrre Mar i Terra. La Presidenta comenta que directament a
l’Ajuntament de Palma o al mateix teatre.

•

Comenten que la universitat de Girona dona credits per activitats de cultura popular, la Presidenta comenta que
també ho fan altres universitats, però que s’ha de prerparar el programa perquè es puguin donar.

•

Demanen per les ballades des Molinar que estan pendentes. La Presidenta comenta que s’han demanat
subvencions a l’Ajuntament de Palma i al Consels però encara no s’han cobrades.

•

En relació a les ballades a Ses Voltes, la Tresorerra i coordinadora de les ballades explica que des del 2010 només
hi va un grup, a l’estiu no hi ha ballades i tornen a comencar a l’octubre. L’Ajuntament es fa càrrec de l’equip de so i
de la publicitat de les ballades.

•

El representant d’Abeniara demana com ha quedat el tema de Salvador Brotons i si ha de tenir continuitat. El
Vicepresident comenta que hi va haver una possible activitat al Mar i Terra però que finalment no va anar bé.
Insisteix el representant d’Abeniara que s’hauria d’aprofitar la feina feta i seguir fent activitats.

•

La Vocal Antònia Costa comenta que juntament amb la Tresorera s’encarreguen de les maletes que van a les fires,
però diu que consta molt de temps anar darrera la gent perequè tengui la maleta, encara que hi ha grups que
faciliten la feina. Demana que siguin els grups els que demanin la maleta perquè són ells que saben si tenen
disponibilitat per fer-se càrrec de les vendres a les fires dels pobles.

•

La Presidenta comenta en relació a la Fira de Nadal i Reis de Palma que es important la presència a la caseta i que
estigui oberta el màxim de temps possible, encara que no hi hagi vendes. Perquè és important la presència ja que hi
ha molta de gent que demana informació dels grups, tallers i escoles de ball.
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•

El representant de l’Escola de Mallorquí exposa que davant els fets que es venen succeint contraris a la nostra
llengua seria important el posicionament de les tres federacions. El Secretari i representnat de Sarau Alcudienc
comenta que des de la Federació fa uns anys es va fer un manifest a favor de la nostra llengua, proposa tornar-lo a
recuperar revisar-lo fent-li una actualització i donar-li difusió. Tothom hi està d’acord.

8. Ratificar l’afiliació de nous membres. La Presidenta exposa que en Junta Directiva es varen acceptar com a
membres de la Federació els grups Estol de Ponent, Agrupació Folklòrica Es Majoral, Escola de ball L’Assumpció i
Sonadors dels Vuits Vents. Demana la seva ratificació, la qual cosa l’Assemblea ho fa per unanimitat.
9. Torn obert de paraula. La Presidenta obri el torn obert de paraula. Intervé el representant del grup Escola Municipal
de Mallorquí, organitzadors de la Trobada federativa d’enguany per explicar el programa:
-

10.30 Arribada a Sa Mora. Es faran dos grups, un per una visita guiada i l’altra cap a l’Escola de Mallorquí on hi
haurà jocs pels infants i dos tallers (dances rituals i castallers).

-

13.45 Dinar al Col·legi La Salle (menú de fideuà, preu 12,00€ a reservar abans de dia 28 de març).

-

15.30 Ballada a La Salle amb el grup Sa Torre i altres grups que vulguin sonar.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 21.45.
El Secretari,
V.iP., La Presidenta,

Assemblea General Ordinària

5

