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Acta de l’Assemblea Extraordinària
Data: 24 de març de 2012
Convocatòria: Assemblea General Extraordinària
Lloc: Casal de Cultura - Inca
Hora: 19.30 única convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 19.30 amb la presència dels següents grups: Abeniara, Agrupació Folklòrica Sa
Torre, Aires Sollerics, Aires de Pagesia, Aires Mallorquins, Aires Vileros, Balladors de Lluc, Balls i Tonades de
Mallorca, Brot de Taperera, Cofre Antic, Copeo de Sineu, Escola de Ball de Bunyola, Escola de Ball de
l’Assumpció, Es Majoral, Es Revetlers, Escola Municipal de Mallorquí, Estol de Ponent, Marjal en Festa, Ordi
Broix, Rafeubetx, Revetla d’Algebelí, Revetla de Sant Antoni, Rondalla de Bellver, Sarau Alcudienc, Sa Sínia,
Sonadors dels Vuit Vents, Tramudança, Un bot al Molinar, Xeremiers de Sóller, Voramar.
Absències: Aires de Montision, Aires d’Andraitx, Aires des Pla de Marratxí, Aires des Pla Llucmajorer, Aires
Vilafranquins, Associaicó Arrels de la Vall, Carumbau, Centre Cultural de Campos, Esclafits i Castanyetes, Estel
des Cocó, Grup Airós, Grup Es Jonc, Pinyol Vermell, Quart Creixent, Rondalla des Pla, S’Estol des Gerricó,
S’Estol Porrerenc, 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, 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. Conveni 2012 entre el Consell de Mallorca i la Federació.

Procés de la reunió i acords adoptats:
1. Conveni 2012 entre el Consell de Mallorca i la Federació. La Presidenta demana disculpes per la convocatòria
urgent d'aquesta Assemblea Extraordinaria, explica que s'ha convocada per avui degut als canvis i a les noves
exigències que ha posat el Consell de Mallorca a l’hora de signar el conveni per la realització de les activitats del 2012.
A l'Assemblea Ordinaria s'anunciava que haviem rebut la documentació per sol·licitar el conveni 2012 abans de dia 31
de març, però a través d’una telefonada ens varen fer a saber que havien canviat les condicions, l’Adjunt a Secretaria
va demanar que com a mínim ens ho passassin per mail per tenir una referència per escrit. Les noves condicions són:
- El projecte ha d’estar finalitzar abans del 31 d’agost de 2012.
- El termini límit per presentar la justificació del projecte és l’1 de setembre de 2012.
- Totes les factures han d’estar pagades i demostrar que estan pagades. No s’admeten pagaments amb metal·lic per
tant han de ser mitjançant transferència, xec, etc. del compte de l’entitat.
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- Es pot sol·licitar una bestreta de fins el 50% de l’import de la subvenció.
Davant aquestes condicions no podiem decidir només la Junta Directiva per això va creure convenient convocar
aquesta Assemblea Extraordinària perquè es prenguin les decisions entre trots els grups federats presents.
Informada l'Assemblea, la Presidenta demana que primer s'ha de decidir si interessa fer el projecte i demanar la
subvenció del conveni per aquest any 2012 o no. Es discuteix el tema, assenyalant que si enguany no es demana el
conveni possiblement tinguem problemes per a demanar-lo el proper any. Finalment s'acorda per unanimitat seguir
amb la tramitació del projecte i demanar la subvenció pel Convenim 2012.
Des de l'Assemble també es proposa que la Federació demani assessorament jurídic en relació al tema. Tothom hi està
d'acord i s'apunta la possibilitat que hi hagués qualcú d'entre els grups federats que faci feina dins aquest camp per
fer-li la consulta. També s'apunta la possibilitat de demanar suport a l'Obra Cultural Balear que en una reunió ens han
oferit el seu assessorament.
La Presidenta comenta que el més problemàtic és el punt que diu que totes les factures que presentem han d’estar
pagades i demostrar que estan pagades, per tant no poden abonar-se en efectiu. La Federació no té liquiditat suficient
per abonar anticipadament 34.000,00€ que suposa el Conveni. Tota l’Assemblea expressa el seu desacord i mal estar
front aquestes condicions tan dures, que pareix com si el Consell de Mallorca anàs posant traves perquè desistiguem
en la nostra demanda. De totes maneres tothom insisteix que s’han de trobar solucions com que una vegada fet el
pagament es retornin aquests doblres a la Federació. Tota l’Assemblea hi està d’acord però simplement no es pot fer
un ingrès i desprès tornar-lo a rera des de la Federació. Per això, des de la Junta Directiva es proposa crear una quota
federativa especial per aquest any 2012 per a tots els grups que facin activitats dins el Conveni equivalent al cost de
l’activitat realitzada i cobrada. S’aprova per unanimitat aquesta proposta.
Guillem Bernat, representant d’Aires Sollerics, proposa que excepcionalment també es puguin organitzar ballades
populars amb un sol grup, degut a la manca de temps. També s’accepta aquesta proposta i s’aprova per unanimitat.
La Presidenta proposa per concretar el projecte establir fins dia 15 d’abril perquè els grups que ja han fet activitats des
del novembre fins el març enviin la documentació a la Federació i fins a final d’abril per la resta d’activitats a
desenvolupar fins a 31 d’agsot. Tothom hi està d’acrod, aprovant aquest calendari per unanimitat.
El representant d’Aires Vileros proposa crear un document a modo de manifest explicant aquesta problematica perquè
sigui llegit a les ballades realitzades pels grups federats.
El representant de Rafeubetx exposa que a la seva zona de Calviè és dificil organitzar ballades perquè acudeix poca
gent, demana el recolzament de tots els grups. L’Assemblea està d’acord amb aquesta proposta i s’insta a tots els
grups a acudir a les ballades per ajudar i potenciar els llocs on hi ha més problemes d’assitència de public.
I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 20.47, de la qual cosa, com a Secretari estenc aquesta
acta.
El Secretari,
V.iP., La Presidenta,
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