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Acta de l’Assemblea
Data: 23 de febrer de 2013
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Can Dulce - Sóller
Hora: 18.00 en primera convocatòria i 18.30 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 18.30 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups:, Agrupació
Folklòrica Abeniara, Agrupació Folkòrica Es Majoral, Aires d’Andratx, Aires de Pagesia, Aires des Pla de
Marratxí, Aires Mallorquins de Palma, Aires Sollerics, Aires Vileros, Associació Arrels de la Vall, Associació un
Bot al Molinar, Associació Xeremiers de Sóller, Balladors de Lluc, Balls i Tonades de Mallorca, Brot de Taperera,
Centre Cultural de Campos, C.C. Tradicional Sarau Alcudienc, Es Revetlers, Escola de Ball de Bunyola, Escola
Municipal de Mallorquí, Estol des Gerricó, Ordi Broix, Pinyol Vermell, Sa Revetla de Sant Antoni i Tramudança.
Absències: Agrupació Sa Torre, Agrupació Folklòrica Aires de Monti-Sion, Aires Vilafranquins, Aires des Pla
Llucmajorer, Carumbau, Agrupació Copeo de Sineu, Esclafits i Castanyetes, Escola de ball l’Assumpció, Estel
del Cocó, Estol de Ponent, Grup Airós, Grup Es Jonc, Marjal en Festa, Quart Creixent, Rafeubetx, Revetla
d’Algebelí, Rondalla des Pla, S’Estol Porrerenc, Sonadors dels Vuits Vents i Voramar. Excusen la seva presència:
Cofre Antic, Rondalla de Bellver i S’Eixam Mallorquí.
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 i del grup Es Revetlers. Excusa la seva
presència 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 2012 i pressupost de despeses i
ingressos de l’exercici 2013.
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 2013.
7. Propostes dels associats.
8. Altes i baixes. 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 l’assemblea ordinària
anterior, que s’aprova. Seguidament el Secretari fa la lectura de l’acta de l’assemblea extraordinària anterior, que
s’aprova.

2. Aprovar, si pertoca, la memòria anual de la Federació.
Les activitats duites a terme durant l’any 2012 son:
•

Les incloses dins el Conveni amb el Consell de Mallorca:
✴ 2 tallers de ball
✴ 8 trobades d’escoles de ball
✴ 8 ballades mostra
✴ 21 ballades populars
La Presidenta recorda que tot el material de difusió de les activitats que es fan dins el Conveni amb el Consell
de Mallorca han de dur l’anagrama del Consell de Mallorca i també el de la Federació de Música i Ball, a més
d’altres entitats que també puguin col·laborar en l’acte.
També recorda que queden fora del Conveni aquelles activitats que es fan dins el programa de festes que
organitzi un Ajuntament, ja que es l’Ajuntament el que s’ha de fer càrrec dels actes del programa de festes.
A més explica que des de la Junta es procura que tots els grups que demanen fer activitats, en tenguin, com a
mínim, una de concedida, però que son els propis grups els que han de tenir la iniciativa d’organitzar l’activitat i
fer la sol·licitud.
En quant al Conveni amb el Consell de Mallorca corresponent a l’any 2012, s’ens va informar que acababa el
31 d’agost, però com que a 31 d’agost encara no s’havia signat el conveni, des de la Junta es va demanar una
pròrroga. A més, degut a les condicions d’aquest Conveni, aquest any s’ha hagut de funcionar amb la quota
extraordinària per part dels grups que han fet activitats.

La Junta s’ha reunit 7 vegades. Durant les reunions s’ha fet un seguiment del desenvolupament del Conveni amb el
Consell de Mallorca, així com de les ballades a Ses Voltes i les mostres al Born.
•

Altres activitats duites a terme durant el 2012 son:
✴ La Trobada Interilles
✴ La Trobada anual de la Federació a Inca
✴ La participació a la Fira de Nadal i Reis

•

Excepcionalment, el 28 d’Octubre, el Director General de Cultura Joan Rotger va assistir a una reunió de la
Junta Directiva, a la qual li varem manifestar la nostra preocupació per les dates en que es signa el Conveni,
quasi sempre quan ja està a punt d’acabar o quan ja ha acabat.

•

La Junta també ha tractat els temes de:
✴ la Diada de les Illes Balears
✴ possibilitat de comptar amb espònsors
✴ els reconeixements Ramon Llull
✴ les sol.licituts per federar-se
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Un punt que mereix un poc més de detall es el que fa referència a una convocatòria de subvencions per part de
l’Ajuntament de Palma. Un tècnic de l’Ajuntament ens va demanar el perquè no ens havíem presentat, la nostra
resposta va ser que ho traslladavem als grups de Palma, ja que la Federació no pot sol·licitat cap subvenció ja que te la
seu social a Sóller. Per superar aquest problema s’ens va explicar que podem tenir també una seu o “co-seu” a altres
llocs, entre ells a Palma.
Les activitats realitzades durant el 2012 a Palma son:
•

6 ballades populars a Ses Voltes

•

15 ballades mostra al Born.

3. Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anual del 2012 i pressupost de despeses i ingressos de
l’exercici 2013.
El balanç anual del 2012 es negatiu. S’han gastat uns 2.000,00€ més dels que s’han ingressat.
En aquests moments hi ha uns 12.000,00€ al compte.
El pressupost per 2013 inclou les activitats a fer amb l’Ajuntament de Palma, el Conveni amb el Consell de Mallorca i
les despeses que seran més o manco les mateixes que l’any 2012 (uns 50.000,00€).
En relació al Conveni amb el Consell de Mallorca, es va anar a parlar amb Joan Rotger, Vicepresidnet de Cultura
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, i ens va comentar que el Conveni està pressupostat amb 32.000,00€, però
hem d’esser prudents, ja que fins a finals de març no serà segur. A més, te interès en parlar amb noltros per modificar i
millorar laa Festa de La Beata. També li varem demanar a veure si es pot aconseguir cap ajuda per grups que van a
fora a un Festival; va dir que no, però que poden donar material que pot servir d’obsequi. Els grups que hi estiguin
interessat han de fer una sol·licitud d’aquest material.
El pressupost s’aprova.

4. Informació de la gestió de la Junta Directiva.
Hem rebut un correu electrònic de la direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears informant que tenen
una agenda cultural i podem fer arribar el programa d’activitats de cultura per correu electrònic, i ells ho incloran a la
seva agenda gratuitament.
Es va participar al programa de Cultura Popular i Tradicional patrocinat per l’Ajuntament de Palma, amb 2 tallers de ball,
1 concert, 1 conferència,.... al Teatre Mar i Terra (programa de tardor).
A rel de les activitats anteriors, l’Ajuntament de Palma ha fet una convocatòria per dur a terme activitats de cultura
popular durant tot l’any. Altre vegada sorgeix la qüestió de si la Federació, que te la seu a Sóller, s’hi pot presentar. Des
de l’Ajuntament ens varen dir que si. Així que dia 30 de novembre es va presentar el projecte, basat en el que podem
oferir sense haver-nos de complicar massa. Consistia principalment en tallers de ball de 10 h i altres tallers. Son tallers
que s’autofinancen. Estam oberts a la col·laboració d’altres associacions de cultura popular.
El Consell Assessor de Cultura Popular de l’Ajuntament de Palma, del que la presidenta de la Federació forma part,
durant l’any 2012, ha fet una sèrie de propostes:
•

que es faci un fons audio-visual amb els programes de cultura popular que es varen emetre a la TV de
Mallorca; aquest fons estaria a la Biblioteca del Mar i Terra. Varen contestar que hi estaven d’acord.

•

que es torni a organitzar l’escola de xeremiers a Palma. La resposta va ser que es deixa un espai al Mar i Terra
per fer les classes/assajos.

•

organitzar activitats per escolars
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•

fer un programa regular d’actuacions de grups de cultura popular al Mar i Terra

•

poder consultar el material audio-visual per internet

•

continuar amb les ballades populars a Ses Voltes

•

continuar amb les ballades mostra i ballades populars al Born

•

que des de l’Ajuntament, el regidor de cultura, es posin en contacte amb El Corte Inglés per que sigui
espònsor de ballades i tallers de ball, igual que ho fan a Catalunya

5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior.
Apart de les activitats comentades ja al punt 2, comentar que el material de les agrupacions (CDs, llibres, camisetes,...)
ha anat a diverses Fires i a ses Voltes.
A la Fira de Nadal i Reis es va vendre material per 1.337,50 €.
També es va col.laborar amb la UIB a les Jornades de Patrimoni Oral i Noves Tecnologies, organitzades pel Departament
de Filologia Catalana.

6. Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2013.
No sabem si hi haurà trobada Interilles. Està molt malament. A Menorca el seu Consell no els volen ajudar. A Eivissa
tampoc està massa be. A Mallorca no està tan malament ja que l’Ajuntament de Palma dona bastant de suport. Ja
anirem informant de com va.
Altres activitats que esta previst fer:
•

Trobada anual de la Federació a Sóller

•

Participació a Fires amb el material dels grups

•

Participació a la Diada de les Illes Balears amb una paradeta al Mercat Artesà. Sebastià Galmés de Manacor,
que fa joguines de fusta, no pot anar aquest any al Mercat i per això compartirem el seu stand durant el cap de
setmana de la Diada de les Illes Balears (28 de febrer, 1, 2 i 3 de març de 2013).

•

Ballades a Ses Voltes (ja hi ha 3 ballades programades)

•

Activitats al Born (hi ha 2 ballades populars i 4 mostres programades)

•

Activitats dins el Conveni amb el Consell de Mallorca

7. Propostes dels associats.
Demanen que es doni publicitat a la premsa escrita (diaris) de les activitats que feim.
La presidenta respon que es molt car posar-ho als diaris. Que la publicitat per Internt funciona. Es podria provar de fer
un acord amb un diari. El problema es que s’ha de pagar, per que si no només ho posen si hi ha espai buit.

8. Ratificar l’afiliació de nous membres.
Sa Sínia no es va ratificar l’any passat ja que faltava documentació que encara ara no ha arribat. Torna a quedar
pendent.
Agrupació Cultural Broquelet, de Lloret de Vistalegre. Sol.licitud d’alta ratificada
Aires del Pla Llucmajorer, demana baixa, però fa falta l’acta de sol.licitud per part de la seva junta directiva. Els ho
comunicarem.

9. Torn obert de paraula.
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La Presidenta obri el torn obert de paraula. Aires Sollerics i Xeremiers de Sóller ens expliquen un poc com anirà la
Trobada de la Federació.
Serà dia 28 d’abril.
Estan fent gestions per que es pugui anar amb tren. Ens informaran.
L’arribada a Sóller es preveu a les 11.00 h
Hi haurà dues opcions per al matí:
1 h de visita als voltants i al modernisme de Sóller, o
Temps per passejar i visitar el Port de Sóller.
A les 12.30 – 13.00 h, trobada a la Plaça
Dinar a Can Dulce
A les 16.00 h, ballada a la Plaça
I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 20.10, de la qual cosa, com a Secretari estenc aquesta
acta.
El Secretari,
V.i P., La Presidenta,
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