Acta de l’Assemblea
Data: 24 de febrer de 2008
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Teatre Municipal de Santanyí
Hora: 10.30 en primera convocatòria i 11.00 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 11.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups: Abeniara, Sa
Torre, Aires d’Andratx, Aires de Pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires des Pla Llucmajorer, Aires Mallorquins,
Aires Sollerics, Arrels de la Vall, Balladors de Lluc, Copeo de Sineu, Escola de Ball de Bunyola, Es revetlers,
Esclafits i Castanyetes, Escola Municipal de Mallorquí, Estol des Gerricó, Marjal en Festa, Ordi Broix, Revetla
d’Algebelí, Rondalla de Bellver, Tramudança i els Xeremiers de Sóller.
Hi assisteix com a convidat el grup Rondalla des Pla de Petra.

Ordre del dia:
1.

Lectura de l’acta de la sessió anterior i aprovació, si s’escau.

2.

Memòria de l’any 2007

3.

Estat de comptes.

4.

Pressupost per l’any 2008

5.

Propostes de la Junta Directiva

6.

Torn obert de paraula.

Procés de la reunió i acords adoptats:
1.

La Presidenta procedeix a la lectura de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat amb la precissió del
representant d’Aires Sollerics d’afegir allà on parla del taller d’indumentària realitzat a Son Rossinyola, que va ser
organitzat pel grup Aires Sollerics.

2.

La Presidenta explica que s’han confeccionat tres memòries en relació a les activitats dels grups, corresponents a les
Activitats del Conveni amb el Consell de Mallorca, les ballades de l’Ajuntament de Palma i la Diada de la Beata del
Coonsell de Mallorca, que estan a la disposició dels grups pels qui les vulgui consultar.

Segueix informant que la Junta Directiva s’ha reunit sis vegades per gestionar el Conveni amb el Consell de Mallorca i
dues vegades per col·laborar amb l’organitzar la Diada de Cultura Popular a Ses Voltes organitzada per l’Ajuntament de
Palma i el Consell de Mallorca.
Activitats realitzades:
•

Durant l’exercici anterior es varen dur a terme 25 activitats a través del Conveni amb el Consell de Mallorca: 13
ballades populars, 5 ballades mostra, 2 taller, 5 trobades d’escoles i la Diada de la Beata amb concert, ballada
popular, ballada mostra i mostra de cant amb ximbomba.

•

Amb l’Ajuntament de Palma es varen realitzar 6 ballades a Ses Voltes amb la participació de dos grups cada
ballada, més les activitats de la Diada de Cultura Popular.

•

Com a membres de la Comissió de Cultura Popular de l’Obra Cultural Balear varem col·laborar amb
l’organització de les V Jorrnades de Cultura Popular, dedicades al món dels gegants i que es varen realitzar a
Alcúdia. Varen ser coordinades per Toni Bibiloni, president del grup Sarau Alcudienc i membre de la Junta
Directiva de la Federació. A destacar també la participació en un concert d’un grup de músics de la Federació
dirigits per Joan Pastor, president del grup Rondalla de Bellver i també membre de la Junta Directiva.

Gestions realitzades:
•

En relació als contactes amb la Universitat, la vocal de la Junta Directiva Antòni Costa era l’encarregada d’anar a
parlar amb el representant de la Universitat, però no es varen poder realitzar aquests contactes per la urgència
d’organitzar la Diadad de Cultura Popular de l’Ajuntament de Palma, queda pendent per enguany aquest tema.

•

En relació a la Conselleria de Cultura, la Presidenta explica que es va fer una demanda al Conseller de Cultura per
anar a parlar amb ell, va derivar la demanda al Director General de Cultura Joan Martorell, que ens va rebre i li
varem demanar que comptàs amb la Federació sobretot per la Fira del dia de les Illes Balears, no ens han dit res.
El que sí ens va rebre dia 18 de gener va ser el responsable de música Guillem Cortés, s’hi va anar amb els
representants de les tres federacions de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. L’objectiu de la visita
era que s’anadonàssin de la importància del col·lectiu que representavem i per donar a coneixer la nostra tasca
dins el món de la cultura popular i tradicional i fer les nostres demandes, sobretot relacionades amb dos temas:
demanda de subvenció del transport entre illes i la creació d’un centre de difussió de la música popular i
tradicional, els alumnes del Conservatori no troben materials per fer la seva feina. De tot això i des de dia 18 de
febrer que ens va rebre no hem tengut cap resposta.

•

La Presidenta explica que es va tenir una entrevista amb el Director General de Cultura del Consell de Mallorca,
que ens va demanar la col·laboració amb l’organització de la Festa de la Beata i també si podriem fer un informe
en relació a aquesta festa. També ens va explicar que no han tengut temps material per organitzar la Fira de
Cultura Popular que el Consell de Mallorca venia organitzat des de fa uns anys, però proposa fer una taula
rodona per saber quina fira volem. Aquesta taula rodona va tenir lloc dia 24 de gener. Afegeix la Presidenta que
per enguany el Conveni amb el Consell de Mallorca ha augmentat sensiblement passant a ser de 40.000€.

•

En relació als contactes amb IBATUR, el vocal responsable de contactar amb la institució, Guillem Bernat, explica
que va tenir tres xerrades però sense cap resultat. Diu que tenen un programació sobretot ajustada a l’hivern
però que ho duu una empresa privada i és difícil que ens tenguin en compte, però que es segurà insistint per
poder entrar en aquest circuit d’actuacions. Aquí intervé el representant de Balladors de Lluc comentant que
l’empresa que ho gestiona ho duu molt malament que a ells els varen contractar per actuar i quan es varen

presentar varen esperar més de tres hores i desprès no varen ballar. Guillem Bernat informa que ara ja han
canviat d’empresa.
Segueix la Presidenta informant que s’ha seguit al 2007 amb l’elaboració de l’agenda “M’han Dit”.
I en relació al tema d’altes i baixes de grups no hi ha hagut cap canvi. Però avui mateix hi ha convidat a aquesta
Assemblea el grup Rondalla des Pla de Petra que vol incorporar-se a la Federació.
Finalment la memoria de l’any 2007 d’aquesta Federació s’aprova per unanimitat.
3.

El Tresorer procedeix a explicar l’Estat de Comptes de l’any 2007 que cada grup present té a la seva carpeta. S’aprova
per unanimitat.

4.

El Tresorer presenta el Pressupost per l’any 2008, el qual ja reflecteix l’augment del conveni amb el Consell de Mallorca
i que puja a 40.000€. S’aprova per unanimitat.

5.

La Presidenta presenta les porpostes de la Junta Directiva:
1. Creació definitiva de la pàgina web a un domini “.cat” propi i suprimir l’agenda “M’han Dit” per escrit i
convertir-la amb un “blog” només a internet.
Es discuteix el tema i en relació al blog, el representant del grup Abeniara diu que si tots els grups poden
pujar coses al blog s’ha de fer de manera ordenada i destinar espais al blog per pujar aquesta informació i
comentaris. El representant de Marjal en Festra comenta que s’ha d’anar alerta que no hi hagi mala
utilització. Hi ha diverses intervencions apuntant que per evitar males utilitzacions hi ha d’haver un
administrador que controli i assigni contrassenyes als grups que vulguin aportar informació al blog. També
es comenta que hi ha gent que té dificultats per fer servir aquestes tecnologies, però que es podria seguir
enviant la informació per correu o via telefònica a l’administrador i ell ja s’encarragaria de posar la informació
al blog.
Finalment s’acorda per unanimitat i en relació a l’agenda “M’han Dit” suprimir l’edició per escrit i fer el “blog”
a internet allà on hi haurà un administrador que assignarà contrassenyes als grups interessats en enviar la
informació personalment al blog i mantenir l’altre via tradicional per telèfon o correu i l’administrador
s’encarregarà de posar la informació rebuda.
En relació a la web de la Federació ningú hi veu inconvenient a adquirir un domini “.cat”, el problema està en
el manteniment de la pàgina web. El representant d’Abeniara proposa que es parli amb l’actual encarregat
de mantenir la pàgina actual i augmentant-li la gratificació tal vegada volgués fer-se carrec d’una pàgina més
complexe i de més feina. Per tant s’acorda per unanimitat d’adquisició d’un domini a internet “.cat” i que la
Junta Directiva s’encarregui de parlar amb Tomeu Manresa, l’actual encarregat de mantenir la pàgina web i
acordar una gratificació superior per seguir amb la tasca de fer la web al nou domini.
2. La Presidenta explica la proposta següent encaminada a la creació d’una revista de la Federació que es
publicaria anualment fent-la coincidir amb la diadad de la Federació que es realitza el mes d’abril. El
pressupost destinat seria el que fins ara anava destinat a l’edició de l’agenda “M’han Dit”. Per això demana
la col·laboració de tots els grups perquè cada un envii a la revista un article relacionat amb la cultura popular
i tradicional per publicar a la revista. Proposa com a coordinador de la revista l’actual tresorer Antoni Colom i
el termini per enviar els articles com a màxim a final d’any. El nom de la revista no està elegit i proposa que el
grups facin propostes en aquest sentit.

Hi ha comentaris positius en relació a aquesta proposta i el representant del grup Abeniara comenta que una
vegada feta la revista s’ha d’aprofitar per donar a coneixer la Federació i difondre-la enviant-la a institucions i
organismes.
S’aprova per unanimitat aquesta proposta.
3. La Presidenta explica que aquesta proposta encara està amb un estat molt embrionari però vol consultar a
l’Assemblea l’oportunitat de tirar endavant amb l’activitat, que ve a rel de la trobada dia 18 de gener amb els
representants de les Federacions de Menorca i Eivissa-Formentera que seria institucionalitzar i organitzar
anualment una trobada de les tres Federacions per l’estil de la que feim nosaltres el mes d’abril. Això passa
per aconseguir del Govern ajudes per els desplaçaments entre illes.
Aquí hi ha una demanda d’un representant d’un grup en el sentit que els Ajuntaments a vegades disposen
d’ajudes per fer activitats entre ajuntaments, si se sap res des de la Federació d’aquestes ajudes. El vocal
Guillem Bernat respon que cada ajuntament ho fa a la seva manera i en general l’únic organisme que dóna
ajudes és el COFUC i només de cara a l’exterior de les illes, però no en els desplaçaments entre illes. Ell
considera molt necessari el contacte entre les diferents federacions, però en el mateix nivell que ho fan altres
col·lectius com els dedicats a l’esport, per tant creu necessari que tota la gent i tots els grups que ens
dedicam a la cultura fassem valer els nostres drets i demanar el que tenen altres federacions esportives,
perquè a part de les despeses de desplaçament s’han d’afegir les despeses d’utilització de locals i espais
d’assaig que moltes de vegades és a compte dels grups i gualment com els instruments i la indumentària.
Per tant creu que és hora de fer pressió a les institucions que ens governen per exigir les mateixes
condicions que aquestes federacions i grups esportius.
La Presidenta segueix explicant que degut a la detecció d’aquesta problemàtica la Junta Directiva també
proposa començar unes reunions amb tots els col·lectius que fan tasques dins el món cultural i que es
troben amb les mateixes circumstàncies per fer un escrit conjunt destinat a fer unes demandes al Govern
perquè atengui els nostres problemes, i si ve al cas fer activitats de pressió conjuntes.
Finalment s’aprova per unanimitat que la Junta Directiva segueixi amb les tasques d’organització d’una
trobada conjunta entre les federacions de les Illes i les converses amb altres grups i federacions de Mallorca
per fer un escrit conjunt per entregar al Govern i a decidir, si s’escau, l’adopció de mesures de pressió per
fer-nos escoltar i donar a coneixer la nostra problemàtica.
4. La Presidenta explica que l’any 2007 es va iniciar una activitat nova des de la Federació que era la
participació a fires de Mallorca amb una paredeta amb objectes i publicacions dels grups federats, tal i com
figura a la memòria presentada anteriorment. La proposta de la Junta Directiva va en el sentit de seguir amb
aquesta activitat i que es facin càrrec de la paradeta el grup o grups federats de cada poble que hi hagi fires
o a les fires dels pobles veïnats, encara que aquell grup no tengui cap cosa a la paredeta, es considera
aquesta activitat com a federativa per donar a coneixer la Federació.
El representant de l’Escola de Mallorquí de Manacor proposa millorar el sistema de la paradeta per tenir més
bon muntatge. Es discuteix la proposta i es creu més convenient que cada grup s’encarregui de posar les
taules i cadires necessàries per mostrar el material que la Federació té en diposit.
Finalment s’aprova per unanimitat seguir amb l’activitat de muntar la paredeta de la Federació a les Fires de
Mallorca a través dels grups del poble i que cada grup ha de muntar taules i cadires per exposar els
objectes.

6.

La Presidenta obri el torn obert de paraula comentant que el grup Brot de Taperera de Campos no ha pogut venir a
l’assemblea però vol comunicar que enguany celebra el 25è aniversari per si hi ha qualque grup que també faci
l’aniversari i vulgui organitzar qualque activitat plegats que es posin en contacte amb ells.
La representant de Santanyí, el grup organitzador de la Diada de la Federació d’enguany explica que ja tenen segur el
dinar i el grup que vendra a sonar a la ballada popular, però encara falta concretar l’hora i el lloc, però preveuen que
serà a les 10.30 i el lloc a la Residència amb la possibilitat d’aparcament. De totes maneres com que encara falta
confirmar s’enviarà per correu totes les dades a més de les activitats que pensen organitzar. Per tant dia 27 d’abril serà
la Diada, tenen els bloquets dels tiquets pel dinar allà on espedifique informació i contactes per demanar la participació,
el preu és de 12.00€. També comenten que han pensat organitzar un itinerari cultural pel poble.
El representant del grup Abeniara s’ofereix per ajudar a la vocal Antonia Costa quan hagui d’anar a parlar amb un
representant de la Universitat. S’accepta la proposta i es comenta que segurament parlaran amb Nicolau Dols.
Intervé el representant del grup Revetla d’Algebelí per donar les gràcies a tots els grups participants a la Diada de la
Federació que varen organitzar a Muro l’any passat i també expressar l’agraiment a la Federació pel suport econòmic
que han tengut a l’hora de realitzar el seu “I Festival Sa Riba Folk”.
Intervé el representant del grup Xeremiers de Sóller expressant el seu rebuig contra l’eliminació de l’escola de
xeremiers de Palma i demana si la Federació hi té res a dir. La Presidenta contesta que la regidoria de l’Ajuntament de
Palma que dur l’escola de xeremiers és Participació Ciutadana i no hi ha una bona sintonia amb la Federació perquè
s’ha intentat parlar i fer coses plegats però no hi ha hagut resposta, en canvi si que s’han fet coses amb altres
departaments com la Diada de Cultura a Ses Voltes. Es produeixen diverses intervencions alabant la feina que feia
l’escola de xeremiers i la manca de sensibilitat d’alguns polítics cap a grups que realitzen una bona tasca en relació a la
cultura popular, questionant perquè aquesta falta de sensibilitat. El vocal Guillem Bernat creu que va relacionat amb la
sesibilitat de cada polític que a nivell personal li atreu més un aspecte que l’altre. El representant del grup Revetla
d’Algebelí insisteix que creu molt positiu la proposta de juntar-se amb totes les altres federacions i fer l’escrit amb
demandes al Govern. El vocal Joan Pastor apunta un canvi social molt gros dins Palma i no veu que hi posin mitjans
per a la seva solució, cadascú fa el que pot sense el suport de les institucions. La vocal Antònia Costa afegeix un
exemple de menyspreu cap als nostres grups i és l’exemple del Govern Balear convidant les cases regionals el dia de
les Illes Balears però no a cap dels nostres grups. El vocal Joan Campaner posa el contrapunt diguent que creu que
ens hauriem de repartir les culpes perquè moltes vegades els grups fan el joc als polítics perquè a vegades ens utilitzen
i nosaltres hi consentim. D’aquesta manera hi va haver altres intervencions que expressaven el malestar general pel
tractament que reben els grups dedicats a la cultura i com a conclusió final de tirar endavant la proposta de juntar-se
amb altres col·lectius i grups que fan feina en el món de la cultura perquè entre tots fer pinya i prendre mesures perquè
ens escoltin i els governants puguin donar solució a aquests problemes.
El grup amfitrió Ordi Broix ofereix a tots els assistent, en acabar la sessió, un petit refresc.
I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 12.30.
El Secretari,
V.iP., La Presidenta,

