Acta de l’Assemblea
Data: 14 de febrer de 2009
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Sala Parroquial de Santa Margalida
Hora: 17.30 en primera convocatòria i 18.00 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 18.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups: Abeniara,
Aires de Montision, Aires de Pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires Mallorquins, Aires Sollerics, Aires
Vilafranquins, Aires Vileros, Arrels de la Vall, Balladors de Lluc, Brot de Taperera, Cofre Antic, Copeo de Sineu,
Escola de Ball de Bunyola, Es Revetlers, Esclafits i Castanyetes, Escola Municipal de Mallorquí, Estol des Cocó,
S’Estol des Gerricó, Marjal en Festa, Revetla d’Algebelí, Rondalla de Bellver, Sarau Alcudienc, Tramudança i els
Xeremiers de Sóller.
Absències: Agrupació Folklòrica Sa Torre, Aires d’Andraitx, Aires des Pla Llucmajorer, Balls i Tonades de
Mallorca, Centre Cultural de Campos, Carumbau, Grup Es Jonc, Marratxí Balla i Bota, Ordi Broix, Quart
Creixent, Revetla de Sant Antoni, S’Estol Porrerenc, Voramar, Villafranca Balla i Bota
Hi assisteix com a convidats, sense vot, els grups Rondalla des Pla, Rafeubeix, Grup Airós i S’Eixam Mallorquí.
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, del Tresorer Antoni Colom, del grup Escola de Ball de Bunyola, i del vocals Antònia Costa, del
grup Aires de Pagesia, Maria Antònia Company, del grup Aires Mallorquins, Guillem Bernat, del grup Aires
Sollerics i Joan Campaner, del grup Marjal en Festa.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acte anterior.
2. Aprovar, si pertoca, la memòria anual de la Federació.
3. Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals del 2008 i pressupost de despeses i ingressos
de l’exercici 2009.
4. Informació de la gestió de la Junta Directiva.
5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior i proposta d’activitats per a l’any 2009.
6. Propostes dels associats.
7. Ratificar l’afiliació de nous membres.
8. Torn obert de paraula.

Procés de la reunió i acords adoptats:
1.

El Secretari fa la lectura de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.

2.

La Presidenta explica que s’han confeccionat dues memòries en relació a les activitats dels grups, corresponents a les
Activitats del Conveni amb el Consell de Mallorca i les ballades de l’Ajuntament de Palma a Ses Voltes, que estan a la
disposició dels grups pels qui les vulgui consultar.
S’aproven per unanimitats les memòries.

3.

El Tresorer procedeix a explicar l’Estat de Comptes de l’any 2008 que cada grup present té a la seva carpeta. S’aprova
per unanimitat.
A continuació, el Tresorer presenta el Pressupost per l’any 2009, el qual també forma part de la documentació que
tenen els grups presets a l’Assssemblea i que puja a 54.005,00€. S’aprova per unanimitat.

4.

La Presidenta informa de les gestions que ha realitzat la Junta Directiva durant l’any 2008:
•

Informa que s’han tengut conversacions amb el Consell Insular en relació a les festes de la Beata de Palma, que
es va elaborar un informe amb una nova proposta que es va lliurar al Consell de Mallorca i que s’intenta millorar
aquesta festa. Però el fet és que el cost de la festa implica que s’ha de treure a concurs i es va adjudicar a una
empres. Des de la Federació es pot ajudar donant informació i rebre informació perquè els grups puguin fer
demandes i presentar factures a aqeusta empresa, però no es pot agafar l’organització de la festa. En aquest
punt alguns grups demanaren si jutament amb altres Federacions es podria organitzar aquesta festa. Es contesta
per part de la Presidenta que intervenció del Consell de Mallorca diu que quan l’organització passa d’un cert
pressupost s’ha d’adjudicar a una empres, i nosaltres com a Federació no podem assumir aquesta activitat
perquè no som empresa.

•

El “Blog” del M’han dit ja està operatiu i funcionat a traves d’Internet.

•

Quant a les relacions amb la UIB, explica que varen tenir una reunió el mes d’abril amb el vicerectorat, la vocal de
la Junta Directiva Antònia Costa i Pere Barceló del grup Abeniara. Des de la Universitat comentaren que estaven
organitzant unes jornades de Cultura Popular amb assignació de crèdits i ens varen demanar que fessim un
projecte urgentment si hi voliem participar. Es va fer aquest projecte que presentarem però no ens han tornat a
dir res més.

•

En relació a les ballades a Ses Voltes organitzades amb l’Ajuntament de Palma, diu que engunay n’hi ha hagut
vuit, una per mes i que pel 2009 ja s’han tengut converses amb el representant de l’Ajjuntament i per ara hi ha
previstes ballades fins al mes de juny. Des de la Federació també s’ha insistit en demanar que les ballades les
facin el vespre el mesos de més calor, però encara no s’ha concretat res perquè el tècnic que duu el tema està
malalt.

•

Del Congrès de Cultura i de la Diada de Cultura Popular organitzat per l’Ajuntament de Palma diu que es va
celebrar els dies 13, 14 i 15 de juny i es poden descarregar les conferències a la pàgna web de l’Ajuntament de
Palma. També es va acordar crear el Consell Assessor de Cultura amb representats de 8 àres representatives de
la cultura, la Presidenta de la Federació hi formarà part com a representant de la Cultura Popular. Aquest Consell
encara no està creat, primer ha de passar pel ple de l’Ajuntament i ser publicat al correspoent Butlletí Oficial, i
això dur el seu temps. Esperem que amb aquesta bona voluntat de la regidoria de cultura pogem aportar des de
la Federació la nostra tasca i que sigui reconeguda la feina que es realitza des de tots els grups.

•

Segueix el funcionament de la maleta amb els objectes i aportacions dels grups per anar a fires. Vol remarcar
l’èxit de la caseta muntada a la fira de nadal que organitza l’Ajuntament de Plama a la Rambla des del 19 de
desembre fins al 6 de gener. Vol agraïr la participació de tots els grups que varen aportar coses i sobretot a les
persones que varen manterir oberta la caseta. També vol agraïr les idees que varen fer arribar els grups que
participaren animant a tornar posar la caseta pel proper any i millorar el seu funcionament. Des d’aquí vol
demanar a tota l’Assemblea col·laboració perquè no només s’aportin coses per a vendre sinó que també es faci
difussió de la tasca de la Federació.

•

De les reunions amb les tres federacions de les illes troba positiu l’inici de conversacions i a rel de la primera
trobada es va tenir resposta dia 28 de maig per part del Govern representat pel Delegat de Música diguent que
des del Govenr no es contempla la possibilitat d’un concert a nivell de transports semblant als de les federacions
esportives i que per aquesta banda no hi ha res a fer. Va explicar que actualment la Conselleria de Cultura
assumeix les competencies del COFUC quan a subvencions per a activitats fora de les illes. Quan a la proposta
de trobada de federacions a les tres illes el tema segueix endavant i dia 7 de novembre es fa una reunió a
Menorca allà on la Federació d’Eivissa presenta un programa de trobada convidant les federacions de Mallorca i
Menorca pels dies 13, 14 i 15 de març de 2009. Ahir mateix va parlar amb el Delegat de Música del Govenr per
saber com estava el tema i li va informar que havia parlat amb els Diorectors dels Consells Insulars, que tenia un
esborrany del conveni per a la seva signatura, que el Govern es feia càrrec dels passatges dels participants i que
l’estança i les dietes anava a càrrec dels respectius Consells Insulars. Per part del Consell d’Eivissa només es
poden fer càrrec de 100 persones, es a dir 50 de Mallorca i 50 de Menorca, el Consell de Menorca també està
d’acord amb aquesta proposta, però el problema és el Consell de Mallorca que li han dit que s’ho ha de pensar.
Però el Delegat li ha dit que segueixen endavant les dues trobades i que si el Consell de Mallorca no respon
quedarà despenjat d’aquestes trobades.

•

Des del Govern Balear ens proposaren coordinar l’organització de qualque ballada popular a la Diada de les Illes
Balears, però la Federació no és una empresa i no es podia fer càrrec de l’organització, de totes maners s’ha
aconseguit que hi hagi ballada al Born amb la participació de dos o tres grups.

5.

La Presidenta presenta les porpostes de la Junta Directiva:
•

Fer una carta per part de la Federació dirigida als Ajuntaments perquè protegeixin els cadafals a l’hora de fer una
actuació quan plou i evitar fer malbé els equips de música. Aquesta carta la faria arribar cada grup federat al seu
Ajuntament. S’acorda per unanimitat.

•

La Presidenta informa que la pà`gina web ja s’ha començat a fer, però encara no esta totalment operativa, es
segueix treballant per posar-la en marxa. El representant del grup Abeniara proposa afegir a la web un “foro”.

•

En relació a l’edició d’una revista federativa, la Presidenta comenta que des de la Junta Directiva s’ha enviat una
carta als grups perquè enviin material, propostes de disseny i voluntaris per a fer la revista, però no s’ha rebut
cap contestació. Demana als grups si interessa seguir amb aquest projecte o s’abandona, perquè per a dur-lo a
terme és necessari que hi hagi gent qui hi participi, en principi es podria enviar el currículum dels grups amb les
activitats que fan, s’ha de tenir en compte també la seva distribució i el preu i sobretot la gent que pot participar
en aquest projecte des dels grups. Majoritariament hi ha una resposta afirmativa i s’acorda que es constitueixi
una junta per a la creació de la revista abans de dia 15 de març que ve.

•

La Presidenta informa que el que era encarregat fins ara de la Secretaria, en Xisco de Sóller, per qüestions
personals no hi pot dedicar tantes hores. El problema és que cada vegada la Federació va adquirint més
importància i realitzant més activitats, sent necessària una persona a Secretaria per a la realització de tasques

orgnitzatives i d’administració. Per tots aquests motius es proposa una remodelació de la Secretaria, en el sentit
que en Xisco només s’encarregarà de la Secretaria de Sóller a nivell d’arxiu i de tenir al dia l’agenda M’han dit, i
l’actual tresorer Antoni Colom passaria a fer la resta de la feina de Secretaria amb les mateixes condicions i
assignació econòmica d’assesorament de Secretaria, això comporta que deixa el càrrec de tresorer i de vocal de
la Junta Directiva, que ha estat ocupat per un altre representnat del grup de l’Escola de Ball de Bunyola, fins que
es ratifiqui o es canvii de Junta Directiva.
Escoltada la proposta ningú hi manifesta res en contra, per la qual cosa queda aprovada per unanimitat.
•

La Presidenta informa que des del Cosnell de Mallorca es posen cada vegada més estrictes amb la
documentació del conveni que la Federació ha d’entregar per a poder cobrar, recorda que tots els grups han de
tenir la documentació de l’excempció de l’IVA. Per tots aquests motiu proposam que els grups facin les sol·licitud
d’activitats totes a la vegada i per a tot l’any amb ordre de preferència i que s’enviin a la Secretaria abans de dia
31 de maig, perquè això ens facilitarà la feina. Pensau que abans de dia 31 d’octubre s’ha d’haver fet la memòria
i entregades totes les factures de les activitats per a poder cobrar el conveni.
S’accepta per unanimitat aquesta proposta.

6.

Propostes dels associats:
•

S’ha demanat per part d’alguns grups si la Federació pot fer res davant l’Àrea de Participació Ciutadana que
organitza les festes de Sant Sebastià de Palma, per afavorir la participació dels grups de múscia tradicional,
perquè enguany només hi han participat dos grups de ball popular. El representant d’Abeniara intervé per
explicar que a nivell tècnic no ho troba correcte que grups de música d’estil diferents sonin al mateix lloc, ja que
és complicat a nivell de sonorització, demana que es tengui en compte aquest fet també. Altres grups de
l’assemblea es sumen a aquesta demanda i proposen que els grups que toquin a una plaça siguin de la mateixa
temàtica, igual com els altres anys; afageix Abeniara que hi va haver grups que es queixaren pel tipus de
consideració de l’empresa de so cap als grups de música popular. El representant de Sarau Alcudienc creu que
s’hauria de tenir en compte demanar una plaça no tan cèntrica com la Plaça Major perquè s’haurien de combinar
amb altres grups diferents de la nostra música i creu que s’hauria d’apostar més pels grups d’aquí. També es
demana quins grups té Participació Ciutadana dins la seva base de dades. El representant del grup Xeremiers de
Sóller, recorda que a part d’aquests problemes l’Ajuntament de Palma ha eliminat l’escola de xeremiers que hi
havia, creu que és un fet molt negatiu, el representant d’Arrels de la Vall també pensa que Palma no es pot
permetre no tenir una escola de xeremiers.
El representant d’Aires Sollerics proposa fer una carta a Cultura, Participació Ciutadana i a la Batlia de
l’Ajuntament de Palma amb totes aquestes demandes i a més afegir un llistat de tots els grups federats.
El representant de Sarau Alcudienc fa una reflexió: que és important el tema de la diada federativa perquè no
sigui només un dia de festa, sinó una demostració de força de cara a les institucions, perquè hauria de ser una
fita important a tenir en compte per part de tots els grups hauriem de ser capaços de mobilitzar tota la nostra
gent de cara a donar força a totes les nostres reivindicacions.
El representant d’Aires des Pla de Marratxí opina que no només a una ballada en concret sinó a totes les
ballades que els grups federats organitzen s’hauri de llegir un comunicat per donar a coneixes les nostres
reivindicacions.
Finalment s’acorda per unanimitat realitzar aquestes cartes per enviar a l’Ajuntament de Palma i a tots els grups
perquè tenguin la màxima difussió.

•

Proposta estudi gent que fa classes per si hi ha possibilitats de locals per fer aquestes activitats. La Presidenta
informa que des de l’inici del Congrès de Cultura s’ha passat un enquesta en aquest sentit però no sap si ja
tenen els resultats. De totes maneres es constata que hi ha una manca d’espais per a realitzatr activitats.

7.

La Presidenta infoma que la Junta Directiva va acceptar la sol·licitud d’adesió a la Federació dels grups Rondalla des
Pla, Rafeubeix, Grup Airós i S’Eixam Mallorquí, els qual han assitit a aquesta Assemblea com a convidats. Demana la
seva ratificació.
S’acorda per unanimitat ratificar com a nous membres d’aquesta Federació els grups abans mencionats.

8.

La Presidenta obri el torn obert de paraula:
•

Intervé el representant de Sarau Alcudienc per fer una crida general a tots els grups perquè es mantenguin uns
preus mínims per actuació i no acceptar uns preus més baixos per actuació, això evidencia poca autovaloració
que ens és molt perjudicial.

•

Intervé el representant del grup amfitrió Aires Vileros, excusant primer el canvi de local degut a problemes
electrics, i per explicar que ja tenen organitzada la Diada de la Federació, que es dia 26 a partir de les 10,30 a sa
plaça del poble, l’historiador Antoni Mas farà una visita guiada pel poble, hi haurà activitats i taller infantils, un
possible combat de glosadors i el dinar es farà a les 14.00 de paella. Diu que si plou hi ha la possibilitat d’anar al
poliesportiu. Ja tenen els tiquets del dinar, són a 12,00€, els grups que en vulguin se’n poden dur i els altres es
poden enviar a demanar. Encara no tenen el grup per sonar, perquè havien pensat amb un de Menorca que no
ha pogut a ser, també preveun una possible intervenció dels dimonis i un batucada entre actuació, i també la
presència dels xeremiers.
Finalment conviden a tots els presents a una picada.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 20.10.
El Secretari,

V.iP., La Presidenta,

Acta de l’Assemblea Estraordinària
Data: 14 de febrer de 2009
Convocatòria: Assemblea General Extraordinària
Lloc: Sala Parroquial de Santa Margalida
Hora: 20.10 en primera convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 18.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups: Abeniara,
Aires de Montision, Aires de Pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires Mallorquins, Aires Sollerics, Aires
Vilafranquins, Aires Vileros, Arrels de la Vall, Balladors de Lluc, Brot de Taperera, Cofre Antic, Copeo de Sineu,
Escola de Ball de Bunyola, Es Revetlers, Esclafits i Castanyetes, Escola Municipal de Mallorquí, Estol des Cocó,
S’Estol des Gerricó, Marjal en Festa, Revetla d’Algebelí, Rondalla de Bellver, Sarau Alcudienc, Tramudança i els
Xeremiers de Sóller.
Absències: Agrupació Folklòrica Sa Torre, Aires d’Andraitx, Aires des Pla Llucmajorer, Balls i Tonades de
Mallorca, Centre Cultural de Campos, Carumbau, Grup Es Jonc, Marratxí Balla i Bota, Ordi Broix, Quart
Creixent, Revetla de Sant Antoni, S’Estol Porrerenc, Voramar, Villafranca Balla i Bota
Hi assisteix com a convidats, sense vot, els grups Rondalla des Pla, Rafeubeix, Aires Vileros i S’Eixam Mallorquí.
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, del Tresorer Antoni Colom, del grup Escola de Ball de Bunyola, i del vocals Antònia Costa, del
grup Aires de Pagesia, Maria Antònia Company, del grup Aires Mallorquins, Guillem Bernat, del grup Aires
Sollerics i Joan Campaner, del grup Marjal en Festa.

Ordre del dia:
1. Nomenament de la nova Junta Directiva.

Procés de la reunió i acords adoptats:
1.

La Presidenta explica el canvi que hi hagut en la representació del grup Escola de Ball de Bunyola, l’anterior
representant Antoni Colom Mateu es substituit per Jordi Cloquell Noceras. Antoni Colom Mateu queda asdcrit a
Secretaria en presencia a les reunions de Junta Directiva amb veu però sense vot.
Així la Junta Directiva està composada pels segünts membres: Joana Domenge en representació de Tramudança, Joan
Pastor en representació de Rondalla de Bellver, Antoni Bibiloni en representació de Sarau Alcudienc, Antònia Costa en
representació d’Aires de pagesia, Maria Antònia Company en representació d’Aires Mallorquins, Guillem Bernat en
representació d’Aires Sollerics, Joan Campaner en representació de Marjal en Festa, Jordi Cloquell en representació de
l’Escola de ball de Bunyola i Antoni Colom adscrit a Secretaria amb veu però sense vot.
La Presidenta demana la seva ratificació que és acceptada per unanimitat.
I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 20.20.
El Secretari,
V.iP., La Presidenta,

