Acta de l’Assemblea
Data: 20 de febrer de 2010
Convocatòria: Assemblea General Ordinària
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural La Misericòrdia de Palma
Hora: 17.00 en primera convocatòria i 17.30 en segona convocatòria.
Comença l’Assemblea a les 18.00 en segona convocatòria amb la presència dels següents grups: Abeniara,
Aires d’Andraitx, Aires de Montision, Aires de Pagesia, Aires des Pla de Marratxí, Aires Mallorquins, Aires
Sollerics, Aires Vilafranquins, Aires Vileros, Balladors de Lluc, Balls i Tonades de Mallorca, Brot de Taperera,
Cofre Antic, Copeo de Sineu, Escola de Ball de Bunyola, Es Revetlers, Esclafits i Castanyetes, Escola Municipal
de Mallorquí, Grup Aiorós, S’Estol des Gerricó, Marjal en Festa, Ordi Broix, Revetla d’Algebelí, Revetla de Sant
Antoni, Rondalla de Bellver, S’Estol Porrerenc, Sarau Alcudienc, S’Eixam Mallorquí, Tramudança, Xeremiers de
Sóller.
Absències: Agrupació Folklòrica Sa Torre, Associaicó Arrels de la Vall, Aires des Pla Llucmajorer, Carumbau,
Centre Cultural de Campos, Estel des Cocó, Grup Es Jonc, Quart Creixent, Rondalla des Pla, Rafeubetx,
Voramar, Villafranca Balla i Bota
Hi assisteix com a convidat, sense vot, el grup Es Majoral de Calonge.
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, Guillem Bernat, del grup
Aires Sollerics i Joan Campaner, del grup Marjal en Festa i de l’adjunt a secretaria Antoni Colom

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 anual del 2009 i pressupost de despeses i ingressos
de l’exercici 2010.
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 2010.
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.

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 presenta el dossier de la Memòria d’Activitats del 2009 on figuren les activitats duites a terme pels grups
dins el conveni amb el Consell de Mallorca, les ballades a Ses Voltes amb el patrocini de l’Ajuntament de Palma, la
participació a la Vetlada de Cultura Popular organitzada per l’Ajuntament de Palma, la participació a la Setmana de
Cultura Popular organitzada conjuntament entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, i la participació al Dia
de les Illes Balears organitzat per el Govern Balear. Aquest dossier resta a la disposició de tots els grups federats per a
la seva consulta.
La Presidenta procedeix a demanar si la memòria presentada es pot aprovar, cosa que es fa per unanimitat.

3.

Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anual del 2009 i pressupost de despeses i ingressos de l’exercici 2010.
La Tresorera procedeix a explicar l’Estat de Comptes de l’any 2009 que està a disposició de tots els grups per a la seva
consulta i és aprovat per unanimitat.
A continuació, la Tresorera presenta el Pressupost per l’any 2010, el qual també està a la disposició de tots els grups
presents a l’Assemblea i que puja a 54.291,88€. S’aprova per unanimitat.

4.

Informació de la gestió de la Junta Directiva.
- La Presidenta informa que s’han fet 6 reunions de Junta Directiva.
- El Secretari llegeix la carta que s’ha redactat des de la Federació perquè cada grup faci arribar al seu Ajuntament
amb demanda de millors condicions tècniques. Es comenta que cada grup pot adaptar-la segons les particularitats
de cada ajuntament. (Annex 1)
- Lliurament d’un escrit a participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma per expressar el nostre desacord amb el
programa de Sant Sebastià 2009 perquè han reduït els temps i els grups de ball.
- Carta a l’Ajuntament de Palma manifestant el desacord per la supressió de l’escola de xeremiers. Ens varen
contestar a través de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma que a l’espai Mar i Terra, un casal de barriada
reconvertit hi tendrà cabuda a més d’activitats escèniques, altres activitats de caire popular i relacionades amb
aquest tema. Ens varen demanar fer una visita d’obra amb l’arquitecte per poder opinar i influir si l’espai es pogués
adaptar a aquestes activitats. L’espai es conforma amb una planta baixa amb sales polivalents i el primer pis un
teatre. Es demana per part d’alguns grups si es podrà ballar i si està condicionat per a poder fer-hi concerts. La
Presidenta contesta que sí, també comenta que volen inaugurar l’espai dins aquest any.
- La Presidenta informa que s’ha demanat si la Federació pot disposar d’un espai a la revista “Som Cultura” que edita
el Govern Balear, però encara no ens han contestat, seguirem insistint.
- En relació a la web de la Federació, s’ha comprat un domini .cat i s’ha redissenyat la pàgina amb la possibilitat de
donar cabuda a grups que no tenen web amb un espai propi dins la nostra pàgina.

5.

Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior.
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- Assessorar en l’organització de la Diada de les Illes Balears amb la ballada popular al Born amb els grups Abeniara,
el “Tira-taps” d’Occitània i Música Nostra, i la ballada a Formentera amb el grup Carumbau.
- La participació en el Consell Assessor de Cultura de l’Ajuntament de Palma, varem fer notar que no hi havia cap
vespre de cultura popular dins el programa “Nit a Nit” de l’Ajuntament de Palma, es va proposar un vespre cada
mes, però només es va poder aconseguir un vespre. Per a 2010 s’ha proposat demanar com a mínim dos vespres
cada mes al juliol i al mes d’agost.
- En relació a les Trobades de les Federacions entre illes, el 2009 només es varen fer a Eivissa i Menorca, desprès de
converses amb el Consell de Mallorca, la Delegació de Música del Govern Balear i l’Ajuntament de Palma el juliol de
2009, es pren l’acord que Mallorca entri a formar part de les trobades, però el Conseller d’Eivissa s’hi oposa i no vol
que Mallorca hi prengui part fins el 2010. Arran d’aquest fet la nostra Federació i la de Menorca envien una carta al
conseller perquè reconsideri la seva postura, a hores d’ara encara no hem rebut cap resposta.
- Informar que els grups poden accedir a ajuts per sortir a l’exterior dels països de parla catalana a través de l’Institut
Ramon Llull. I també poden accedir a ajuts per a traduccions.
- També destacar la participació, amb l’ajuda d’un tècnic de consum de l’Ajuntament de Palma a la Fira de Nadal i
Reis de Palma realitzada des del 4 de desembre fins el 6 de gener, per a promoció dels grups federats i altres
productes relacionats amb la cultura popular i tradicional. Per a la propera fira s’ha de tenir en compte fer la
demanda en temps i començar a organitzar la paradeta a partir del setembre. També vol destacar la participació
amb el productes del grups a les fires de Sant Joan, Felanitx, Manacor (maig i setembre), Vilafranca, Petra, Santa
margalida, Sant Llorenç, Muro i Sa Poble (dues vegades), i a totes les ballades que es fan a Ses Voltes.
6.

Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2010.
La Presidenta demana l’aprovació de les activitats abans mencionades i que la Junta Directiva té la intenció de
continuar durant l’any 2010: participació a la Fira de Nadal i Reis de Palma, participació a fires dels pobles, les
propostes del Consell Assessor de Cultura Popular de l’Ajuntament de Palma de cara al 2010. Són aprovades per
unanimitat.
En relació al conveni que aquesta Federació té amb el Consell de Mallorca i per facilitar la gestió i la tasca d’adjudicació
de subvencions proposa que les demandes que facin els grups s’enviin a la Federació abans del 31 de maig, s’ha de
tenir en compte que el conveni obliga a la Federació a entregar factures i memòria abans del 31 d’octubre. A tothom li
semble bé la proposta i s’aprova per unanimitat.
La Presidenta explica que des de la Federació s’ha aconseguit tornar fer ballades a Ses Voltes de Palma des de fa uns
anys, ara volem proposar a l’Assemblea la creació per part de la Federació de ballades a pobles. La proposta seria
organitzar una ballada popular als pobles on no hi ha ballades o n’hi ha poques, les dates serien una per a finals de
gener o el febrer, una a finals de juliol, una a finals d’octubre i la ballada de la Trobada de la Federació que cada anys es
celebre a un poble diferent. Tothom hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
En relació a les trobades de Federacions entre illes, la Presidenta explica que aquest any 2010 es faran encara que
sigui un any de crisi, ha parlat amb les altres federacions i la trobada a Eivissa serà dia 20 de març, la de Menorca dies
18-19 de setembre i la de Mallorca el darrer cap de setmana de novembre coincidint amb la Setmana de Cultura
Tradicional. El Govern Balear destina 12.000,00€ pel transport, això suposa que des de Mallorca poden anar a cada
una de les trobades d’Eivissa i Menorca 24 persones. Proposa que en aquesta mateixa Assemblea i entre els grups
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presents es faci un sorteig per decidir quin dels grups anirà a aquestes trobades. Tots els grups estan d’acord amb la
proposta i es procedeix a fer el sorteig. El resultat és que a la trobada de Menorca hi va el grup Revetla d’Algebelí, a
mes es treu per sorteig dos grups més per si no hi pogués anar el primer grup (Escola Municipal de Mallorquí i
S’Eixam); el mateix procediment es segueix amb la trobada a Eivissa, resultant elegit el grup S’Estol Porrerenc i dos
grups més de reserva (Copeo de Sineu i S’Estol des Gerricó).
7.

Propostes dels associats.
- El vocal Jordi Cloquell comenta que el grup Estel del Cocó li ha demanat de proposar si la Federació pot comprar
exemplars del llibre que el grup ha editat com a ajuda per a la seva publicació i fer extensiu aquest acord als altres
grups que tenguin publicacions. Es discuteix la proposta però no té el recolzament majoritari per la qual cosa no es
acceptada.
- El representant del Grup Airós demana si des de la Federació es podria promoure un programa per a la TV dedicat al
ball de bot i als grups per pobles o per comarques. El representant de Revetla d’Algebelí comenta que s’ha fet un
programa que s’emetrà per la TV autonòmica IB3 d’escoles de ball. El Secretari i representant del grup Sarau
Alcudienc diu que varen ser convidats a participar al programa, però es tracta d’un “reality show” en format concurs
realitzat a diferents indrets de les illes, no han acceptat la proposta perquè no tenen clar la formula del programa.
Revetla d’Algebelí comenta que ells hi participen, que troben que és una bona manera de donar a conèixer els balls i
la música tradicional a través d’un mitja que arriba a molta gent, el grup Aires Sollerics comenta que també ells hi
participen. Finalment no s’arriba a cap acord perquè la proposta del Grup Airós no va amb la línia del programa que
es comenta, és una proposta de realització d’un programa més seriós i de documentació.
- El representant de Sarau Alcudienc i Secretari comenta que arrel de la confecció de la seva pàgina web varen
demanar la possibilitat d’obtenir una subvenció del Govern per a publicació de pàgines web en català, però s’han
trobat que ha eliminat aquesta partida perquè les peticions que tenien no s’ajustaven a la convocatòria de
subvencions. Va fer unes gestions i va aconseguir que si hi havia moltes de demandes de molts de grups a través de
la Federació podríem accedir a una subvenció del Govern per a publicació de pàgines web. La seva proposta és que
s’envii a la Junta Directiva la voluntat per part de tots els grups de fer la pàgina web, canalitzar la demanda i fer
pressió al Govern perquè torni a aportar subvencions per a la creació de pàgines web en català. S’accepta la
proposta per unanimitat.

8.

Ratificar l’afiliació de nous membres.
La Presidenta informa que la Junta Directiva va donar d’alta el grup Pinyol Vermell, demana la seva acceptació per part
de l’Assemblea. Es ratifica per unanimitat l’alta dins la federació del mencionat grup.
La Presidenta també informa que ha causat baixa de la Federació el grup Vilafranca Balla i Bota a petició pròpia.
Tothom queda assabentat i s’accepta per unanimitat aquesta baixa.

9.

Torn obert de paraula.
La representant d’Aires Mallorquins i Tresorera informa que amb altres grups de Palma i en especial amb Rondalla de
Bellver organitzen per enguany la Trobada de la Federació, la seva intenció era fer-la com als altres pobles a un espai
públic de Palma, però no han tengut el recolzament de l’Ajuntament i han decidit fer-ho a l’Hipòdrom de Palma que és
del Consell de Mallorca. Allà es farà el dinar i la ballada, a més si plou hi ha espai suficient per fer les activitats a cobert.
Explica que encara no tenen tot el programa acabat perquè es complicat gestionar i organitzar les activitats a Palma,

Assemblea General Ordinària

4

però tot d’una que el tenguin ho enviaran per correu. De totes maneres avança que la data serà dia 24 d’abril en
dissabte perquè no és possible utilitzar l’Hipòdrom el diumenge, el menú costarà 16,00€ i tendran l’ajuda de
l’associació ARCA per fer visites guiades per Palma. Tot seguit conviden als presents a un petit refrigeri.
I sense més temes a tractar es tanca la sessió quan són les 19.10.
El Secretari,
V.iP.: La Presidenta,
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