Acta de l’Assemblea
Data: 25 de febrer de 2012
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Casal de Cultura - Inca
Hora: 18.30 en primera convocatòria i 19.00 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 19.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups: Agrupació
Copeo de Sineu, Agrupació Folklòrica Abeniara, Agrupació Folklòrica Aires de Monti-Sion, Agrupació Folklòrica
Es Majoral, Aires de Pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires Mallorquins de Palma, Aires Sollerics, Aires
Vileros, Associació Arrels de la Vall, Associació Xeremiers de Sóller, Balladors de Lluc, Balls i tonades de
Mallorca, Brot de Taperera, C.C. Tradicional Sarau Alcudienc, Cofre Antic, Es Revetlers, Esclafits i Castanyetes,
Escola de Ball de Bunyola, Escola de ball l’Assumpció, Escola Municipal de Mallorquí, Estol des Gerricó, Marjal
en Festa, Ordi Broix, Pinyol Vermell, Rafeubetx, Revetla d’Algebelí, Rondalla des Pla, S’Estol Porrerenc,
Sonadors dels Vuits Vents i Tramudança.
Absències: Agrupació Sa Torre, Aires d’Andratx, Aires des Pla de Llucmajor, Aires Vilafranquins, Carumbau,
Centre Cultural de Campos, Estel del Cocó, Estol de Ponent, Grup Airós, Grup Es Jonc, Quart Creixent, Rondalla
de Bellver, S’Eixam Mallorquí, Sa Revetla de Sant Antoni i Voramar.
Hi assisteix com a convidat, sense vot, el grup Un Bot al Molinar.
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, 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, Antoni Adrover, del grup Es Revetlers 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 2011 i pressupost de despeses i
ingressos de l’exercici 2012.
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 2012.
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 explica que la memòria d’enguany és molt
minsa perquè, tal com es preveia ja a l’Assemblea General passada no hi va haver conveni amb el Consell de Mallorca.
Per tant les úniques activitats que s’han pogut mantenir han estat les ballades a Ses Voltes patrocinades per
l’Ajuntament de Palma, les ballades al Molinar, les trobades interilles i la Trobada Anual de la nostra Federació.
Aquí la vocal Antònia Costa explica que juntament amb Toni Adrover també vocal de la Junta Directiva, varen tenir una
reunió dia 13 de febrer a la Misericòrdia a les 10:30 h amb el Vicepresident de Cultura Sr. Joan Rotger i li varen exposar
les següents qüestions:
La Federació de Música i Balls de Mallorca des de 1992, cada any ha signat amb el Consell de Mallorca un conveni per
donar suport a la realització d’activitats pròpies de la Federació (ballades populars, ballades mostra, trobades d’escoles
de balls, tallers de ball, recitals de música tradicional...). El darrer conveni signat ha estat el de l’any 2010. S’han fet tots
els tràmits, tota la documentació es correcta i malgrat tot això no ens han ingressat encara l’assignació d’aquest
conveni. Ens pot dir els motius i en quin estat es troba? Resposta: Degut a problemes de liquiditat no s’han pogut fer
efectius molts dels pagaments de despeses, entre ells els de convenis com el de la Federació. Es farà efectiu el
pagament quan hi hagi disponibilitat econòmica.
Ens hem assabentat gràcies a la informació dels funcionaris del Consell de Mallorca, que no es signarà el conveni de
l’any 2011, encara que l’anterior Directora Insular de Cultura (Gari Duran) ens va assegurar que estava confirmat que es
seguiria donant suport a determinades entitats culturals, entre les que es trobava la nostra Federació. A rel d’aquest
compromís, la nostra Federació es va implicar en l’organització de la participació de 10 grups federats a la Colcada de
la Beata a Palma (a qui tampoc s’ha fet el corresponent ingrés per la seva participació) que va suposar s’èxit d’aquesta
festa. Si no hagués estat per la federació hauria estat molt pobra. Com està aquest pagament? Degut al mateix motiu
que abans, i donat que no hi havia pressupost per l’any 2011, el crèdit d’aquest any 2011 s’ha hagut de passar a l’any
2010 per poder fer front als pagaments corresponents de l’any 2010. Per aquest motiu no s’ha signat ni es signarà cap
conveni dins l’any 2011. Quan a les factures de la Beata es localitzaran i revisaran les factures corresponents a la
participació a la Colcada de la Beata de 2011. Es faran els ingressos quan hi hagi disponibilitat econòmica.
Al setembre de 2011, a la premsa local, va sortir publicat un llistat d’associacions que rebrien subvenció per part del
Consell, i la nostra Federació era una d’elles. Ens pot explicar els motius d’aquest canvi?.
Com a continuació del punt anterior, què passa amb el Conveni corresponent a l’any 2012? Estam al mes de febrer i no
tenim cap informació sobre la possible signatura d’aquest conveni. Necessitam una resposta, ja que a finals d’aquest
mes tenim l’Assemblea General de la Federació, i la Junta Directiva ha de informar als grups federats quina es la
situació. Resposta: Es confirma que aquest conveni està pressupostat des de la setmana passada amb una quantitat
de 34.000 € i que es signarà quan pertoqui. Es pot començar a preparar el corresponent text. Aniria de 1 novembre de
2011 a 31 octubre de 2012. El vicepresident i la Directora General indiquen que el nostre conveni es un dels pocs que
es signaran, ja que la majoria no s’han pressupostat i els altres que si ho han fet, tenen reduccions molt més grosses
que el nostre (reduccions del 50%). Ha estat una feina que ha fet el vicepresident que ha defensat especialment el
nostre conveni.
Des de fa 2 anys (2010 i 2011) s’organitza a Mallorca (a les altres illes fa més anys que ho organitzen) una trobada de
les 3 Federacions de Música i Balls. Per aquest any 2012 es torna a organitzar la trobada de 3 Federacions, sempre
s’ha demanat la col·laboració de les institucions. Del 13 a 18 de novembre a Palma dins el programa de setmana de
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Cultura Popular i Tradicional, i tant l’Ajuntament de Palma (aporta infraestructures) com el Govern (posaria un alberg
seu) han confirmat la seva col·laboració. Quin es el compromís del Consell de Mallorca per aquest tema? En que ens
podeu ajudar? Els consells d’altres illes paguen l’allotjament. El Consell de Mallorca podria ajudar amb subvencionar els
desplaçaments dins Mallorca, actuacions del grups participants, equip de so, etc. Aquest any estam pressupostant per
44 persones. Resposta: No ens poden ajudar. No poden justificar davant els interventors més ajudes nominatives,
considerant a més que ja en tenim una que es el Conveni. Ens suggereixen que ho posem com a activitats del conveni
de 2012 o de 2013, ja que es fa dins el mes de novembre.
A més dels temes que des de la Federació li varem exposar el Vicepresident ens va comentar que aquest any 2012
s’ha declarat any Antoni Maria Alcover i any Coll Bardolet. Dins l’any Coll Bardolet es vol fer una programació durant
l’any 2012 que ressalti el caire folklòric de les seves pintures. La Federació podria participar amb diferents actes
d’aquesta programació que estarà coordinada entre el Consell de Mallorca i la Fundació Coll Bardolet. Ja tenen pensat
fer una exposició itinerant per dur a diferents pobles de Mallorca i seria interessant poder comptar amb una actuació
musical o mostra de balls al poble on arribi aquesta exposició. Creu que pot ser una bona manera de poder aconseguir,
des de la Federació, un complement econòmic al Conveni. Proposa que pensem quina de quina forma la Federació hi
pot col·laborar.
Per acabar, el Vicepresident de Cultura Joan Rotger expressa el seu interès en tenir una reunió amb la Federació per
així presentar-se i poder conèixer-nos millor. Li suggerim la seva assistència a una reunió de la Junta a la que el
convidarem.
El grup Estol Porrerenc, que va anar a la Trobada interilles a Menorca, demana si es manté la subvenció del
desplaçament o han d’assumir ells el cost. La presidenta respon que aquestes subvencions també s’han eliminat i que
hauran d’assumir el cost com una despesa més del grup.
Sense més intervencions s’aprova per unanimitat la memòria anual del 2011.
3.

Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anual del 2011 i pressupost de despeses i ingressos de
l’exercici 2012. La Tresorera presenta l’estat de comptes del 2011, assenyala que el gruix dels ingressos venien del
conveni amb el Consell de Mallorca però que aquest any només s’ha cobrar el del 2009, que el del 2010 encara no
està ingressat, tot i que està aprovat i ens han dit al Consell de Mallorca que s’ingressarà quan tenguin liquiditat; i que
s’ha suspès el conveni del 2011. Remarca que els únics ingressos provinents d’administracions són els de l’Ajuntament
de Palma amb la subvenció de les ballades a Ses Voltes. Quan a les despeses comenta que la més important fa
referència a les subvencions a activitats dels grups, que enguany són totes del conveni del 2009 i de l’Ajuntament de
Palma, i llavors les despeses relacionades amb el funcionament de la Federació.
Quan al pressupost pel 2012 assenyala que s’ha elaborat tenint en compte les converses amb el Director General de
Cultura del Consell de Mallorca que assegura que cobrarem el conveni del 2010 i ja tenen pressupostat el conveni del
2012, per la qual cosa aquesta partida d’ingressos puja a 68.000,00€. Això fa que el total del pressupost augmenti
molt en comparació als altres anys i pareix un poc fictici, però s’ha de tenir en compte que està basat amb les
previsions reals que ens dóna el Consell de Mallorca i que esperam que compleixi.
Alguns representants dels grups expressen aquesta sorpresa davant el pressupost tan elevat i demanen si no serà
massa agosarat. La Presidenta comenta que darrera aquest pressupost hi ha molta feina feta per la Junta Directiva, hi
ha hagut moltes converses amb el Consell de Mallorca, ella mateixa ha anat a parlar amb molts altres organismes per
aconseguir més ajudes. S’ha de tenir en compte que hi ha la coincidència enguany que encara no s’ha cobrat el 2010,
que ens han assegurat que el cobrarem tot d’una que el Consell de Mallorca tengui liquiditat, per tant és previsible que
al llarg del 2012 ens ho puguin ingressar i això s’ha de preveure al pressupost. Quan al conveni pel 2012 ja hem rebut
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la documentació del Consell de Mallorca indicant-nos que podem presentar la demanda de subvenció que tenen
pressupostada pel 2012, que recorda va de l’1 de novembre del 2011 fins al 31 d’octubre del 2012, i per tant també
s’ha de tenir en compte la possibilitat d’aquest ingrés al 2012.
El Secretari també intervé comentant que el pressupost és una previsió d’allò que pot passar al 2012 i com a tal està
subjecte a canvis, però que hem de contemplar totes les possibilitats.
Sense més intervencions es passa a la votació, aprovant-se per unanimitat l’estat de comptes del 2011 i el pressupost
del 2012.
4.

Informació de la gestió de la Junta Directiva. La Presidenta informa que la Junta Directiva es va reunir 7 vegades
durant l’any 2011. Els temes tractats i que ens afecten a tots són:
a) Tot el tema del Conveni entre la Federació i el Consell de Mallorca, explicat al punt 2 d’aquesta acta.
b) El tema de la participació a la Colcada de la Beata 2011 a Palma, que des del Consell de Mallorca ens varen
demanar a la Federació que organitzàs la part de la desfilada dels grups. Aquesta activitat té un pressupost a part i
les factures varen ser presentades pels grups directament al Consell de Mallorca, que també s’ha de dir que encara
no han pagat.
c) Les gestions que ha fet la Presidenta personalment per tal que les trobades interilles tenguin continuïtat i suport
institucional, que ha donat com a resultat que dia 17 i 18 de novembre es pugui celebrar la Trobada InterIlles a
Mallorca gràcies al suport de l’Ajuntament de Palma que inclourà aquesta activitat dins el programa de la Setmana
de Cultura Popular i Tradicional que es farà al teatre Mar i Terra. En relació a aquest punt la Presidenta comenta que
ella forma part de la comissió d’assessorament de Cultura dins l’Ajuntament de Palma com a representant de la
cultrua popular, demana a l’Assemblea si està d’acord que segueixi sent la representant. Tothom hi està d’acord i
queda ratificada per unanimitat.
d) Les gestions de la Presidenta amb el COFUC, ara ja no té competències amb subvencions per transport fora del
país, l’organisme que ho gestiona és l’Institut Ramon Llull, però com que es dirigeix des de Catalunya, a les seves
bases s’hi exclou específicament les ajudes a activitats de cultura popular perquè allà tenen la seva llei de cultura
popular amb dotació econòmica, però a Balears no hi ha cap possibilitats per accedir a aquest tipus de subvenció.
Una vegada el representat de Balears a l’Institut ha vist aquest desajust ha promès fer un escrit a Catalunya perquè
es modifiquin les bases d’aquesta convocatòria. Ha dit que per ara els grups que vulguin demanar ajuda que ho
facin directament a ell a través d’e-mail i que farà un informe positiu, millor si les activitats corresponen a Festivals i
no a intercanvis particulars de grups.
e) A la demanda de qui té competències amb transport entre illes i a la Península li han informat que la Direcció
General de Cultura i l’Institut d’Estudis Baleàrics.
f)

A la Direcció General de Cultura ha parlant amb la Sra. Bel Cerdà per tal de tirar endavant el projecte de les
Trobades inter illes de les tres federacions, ha aconseguit la promesa que tendrà més reunions desprès de
l’aprovació del seu pressupost. Ara per ara li han garantit ajudes d’un 50% en el transport marítim amb Balearia i
possiblement també amb qualque companyia aèria, i també descomptes amb l’allotjament perquè estan en
negociacions amb una associació hotelera.

g) A la visita a l’Institut d’Estudis Baleàrics va parlar amb el Sr. Vidal que li va dir que no podien donar ajudes per a la
Trobada a Mallorca perquè ja en rebíem de l’Ajuntament de Palma, però que si poden ajudar a les trobades de les
altres illes. També va aconseguir ajuda per a la compra del llibre de les Jornades d’Eivissa del 2011.
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5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior. La Presidenta informa que, a part de les
gestions realitzades, la Federació ha participat en l’organització de les següents activitats:
a) La Trobada anual de la nostra Federació a Manacor, l’organització de la qual va recaure en els grups de Manacor,
sobretot l’Escola Municipal de Mallorquí i el grup de Sa Torre. Es torna demanar des de la Junta Directiva la màxima
participació, es fa notar que és una de els poques activitats que organitza la federació i que serveix per donar
visibilitat pública de la nostra entitat perquè ens coneguin, tant el públic en general com a nivell institucional.
b) La Trobada interilles de les tres federacions que va organitzar el grup Escola de ball de Bunyola a la mateixa
localitat. Des de la Junta Directiva s’expressa l’enhorabona per la seva organització perquè amb el suport de tota la
gent es va poder fer una trobada molt positiva sense despeses importants. Es fa constar que volem des de la
Federació que continuïn aquestes trobades perquè és un marc idoni per afavoreix el contacte entre els diferents
grups i les relacions entre la gent de les nostres illes.
c) Les ballades a Ses Voltes patrocinades per l’Ajuntament de Palma.
d) La participació a fires amb les maletes i a la Fira de Nadal i Reis de Palma.
6. Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2012.
•

Trobada anual de la Federació, que enguany es farà a Inca organitzada pel grup Cofre Antic i que al final de
l'Assemblea explicaran el programa. La Presidenta demana una especial participació a tots els grups perquè és una
de les poques activitats que organitza la Federació i que ens fa visibles a la resta de la gent i també per demostrar a
les institucions que a darrera la federació hi ha el recolzament de molta de gent.

•

Trobada interilles a celebrar els dies 17 i 18 de novembre a l'espai Mar i Terra amb el suport de l'Ajuntament de
Palma i emmarcada dins els programes de la Setmana de Cultura Popular i Tradicional.

•

La participació amb les maletes dels productes dels grups a les fires dels pobles i especialment a la Fira de Nadal i
Reis de Palma. La Presidenta demana una especial participació a aquestes tres activitats que proposam perquè,
insisteix, és una manera important perquè la Federació es pugui donar a conèixer i fer-se visible davant tota l’altre
gent i les institucions que ens han de donar suport.

•

Continuació de les ballades a Ses Voltes a càrrec de l’Ajuntament de Palma, però amb una modificació
pressupostària que representa una reducció de la meitat de la subvenció que rebíem el 2011, es a dir que a partir
de gener només poden pagar 600,00€ per ballada amb el so inclòs.

7. Propostes dels associats.
•

El Secretari i representant del grup Sarau Alcudienc proposa que l’Escola de Ball de Bunyola, que ha organitzat la
trobada interilles del 2011 a Mallorca, sigui el grup que vagi a la trobada a les altres illes, a la seva elecció. Fa
extensiva aquesta proposta a les trobades interilles futures que puguin organitzar altres grups de Mallorca. I per
l’altra trobada que quedi que es segueixi amb el sorteig com els darrers anys. S’accepta aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat, si és que enguany les Federacions de les altres illes puguin organitzar aquestes trobades.

•

El representat del grup Escola de ball de Bunyola quan a la caseta de la Federació a la Fira de Nadal i Reis de
Palma, comenta la possibilitat de sortejar els dies entre els grups per assignar els torns de guàrdia a la caseta. Però
no prospera aquesta idea perquè majoritàriament no es compartida.
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•

El mateix grup informa que els varen convidar a un festival a Eivissa pels dies 26 i 27 de maig, però no hi poden
anar, ho comenten a l’Assemblea per si qualque grup està interessat amb assistir-hi. Només s’han de pagar el
viatge, l’estada va a càrrec del grup orgnaitzador.

•

El Secretaria i representant del grup Sarau Alcudienc comenta que és molt important afavorir la participació dels
infants de les escoles de ball perquè estiguin motivats, per això demana que tots els grups que tenguin escoles de
ball que ho facin a saber per poder organitzar intercanvis i activitats en comú.

•

El representant del grup Es Revetlers convida els grups assistents a una trobada de “sonadors de pagès” que es
celebrarà a l’Alqueria Blanca dia 18 de març a les de les 10.00 a les 14.00, comenta que hi haurà la possibilitat de
dinar.

8. Ratificar l’afiliació de nous membres. La Presidenta informa que hi ha dos grups que han demanat formar part de
la Federació, el grup Un Bot al Molinar de Palma i el Grup de Ball de Bot Sa Sínia de . La Junta directiva ha revisat tota la
documentació presentada pel primer grup acceptant la seva demanda i ara ho tramet a l’Assemblea per a la seva
ratificació. Per unanimitat l’Assemblea ratifica la incorporació del grup Un Bot al Molinar.
Quant a l’altre grup comenta que la Junta Directiva ha revisat la documentació i ha observat la mancança de l’acord en
junta del grup manifestant voler formar part de la Federació, però que ha acceptat el grup amb la condició que remetin
abans de la propera Junta Directiva la documentació que falta, proposa a l’Assemblea ratificar l’entrada d’aquest nou
grup amb aquesta condició. L’Assemblea acorda per unanimitat ratificar el Grup de Ball de Bot Sa Sínia, amb la condició
que presenti la documentació que falta en el temps determinat.
9. Torn obert de paraula. La Presidenta obri el torn obert de paraula. Intervé una representant del grup amfitrió Cofre
Antic explicant l’esborrany del programa que pensen dur a terme el dia de la Trobada Anual de la Federació de dia 22
d’abril que organitzaran a Inca. Hi haurà les següents activitats:
10.45 Concentració dels grups a la Plaça de Santa Maria la Major.
11.00 Visita pels llocs més emblemàtics del municipi. Guiada per l’historiador Pere Rayó.
12.00 Taller de ball al Poliesportiu Mateu Canyellas. Els infants poden dur pilotes o qualsevol joc per jugar al
Poliesportiu.
14.00 Dinar al Poliesportiu Mateu Canyellas. Ctra. Palma-Alcúdia s/n. Indiquen que s’han d’apuntar pel dinar abans
del 16 d’abril, proporcionen telèfon de contacte i el número de compte bancara per ingressar el total dels menús
comanats a 12,00€ per cap.
15.30 Ballada amb els grups.
També indiquen la obligatorietat de dur sabates esportives o de sola de goma per fer els activitats al Poliesportiu ja que
sinó es fan malbé les pistes.
I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 21.45, de la qual cosa, com a Secretari estenc aquesta
acta.
El Secretari,
V.iP., La Presidenta,

Assemblea General Ordinària

6

