Acta de la sessió ordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal d’Artà de
5 d’octubre de 2015, a les 19’30 h a la sala de reunions del Teatre d’Artà.

Hi assisteixen :

No hi assisteixen :

Bartomeu Gili Nadal ( president)
Maria Paula Ginard Vilchez
Manolo Galán Massanet
Magdalena Maria Fernández
Jaume Alzamora Riera
Ana Maria Comas Delgado
Inmaculada Moreno Mayal
Maria Bel Sanxo (secretaria)

Maria Antònia Sureda Martí
Juan LLiteras Espinosa

Ordre del dia
1.Lectura i aprovació de l’acta de dia 28 d’abril de 2015
2.Renovació de la pòlissa de crèdit
3.Programació octubre-desembre
4.Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.Lectura i aprovació de l’acta actes de dia 28 d’abril de 2015
S’aprova l’acta per unanimitat
Abans de passar al primer punt de l’ordre del dia el president i la gerent donen la
benvinguda als nous patrons i diu que l’Ajuntament ha enviat a la fundació el
nomenament dels següents representants al patronat del teatre : Bartomeu Gili Nadal,
Maria Antònia Sureda Martí,Manuel Galán Massanet, Maria Paula Ginard Vilchez, Ana
Maria Comas Delgado, Jaume Alzamora Riera, Magdalena María Fernández,
Inmaculada Moreno Mayal, Juan LLiteras Espinosa. Per tant, així queda constituït el
nou patronat per aquesta legislatura 2015-2018.
2.Renovació de la pòlissa de crèdit
La gerent explica que a finals d’octubre s’hauria de renovar la pòlissa de crèdit que es
va signar amb La Caixa i que seria convenient renovar-la. Els patrons voten i s’aprova
per unanimitat la renovació i autoritzar el batle a signar-la.
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S’acorda per unanimitat la renovació i enviar per correu les condicions als patrons.
3.Programació octubre- desembre
La gerent comenta la programació dels propers mesos i dona còpia als patrons, diu que
de moment hi ha set pel·lícules de cinema el mes de novembre i que és un mes molt
marcat pels actes de celebració de la festivitat de Santa Cecilia. Dia 14 hi haurà el
concert de música antiga organitzat per l’Associació d’Amics de la música de la
Colònia de Sant Pere. Dia 20 concert de Santa Cecilia de la família musical artanenca.
Dia 22 un concert pedagògic a les onze del matí organitzat per l’escola de música. Dia
28 hi haurà un concert de l’orquestra Oasis. La majoria d’aquests concerts són solidaris
i els fons recaptats aniran destinats als refugiats de Siria.
El mes de desembre hi ha previstes cinc pel·lícules de cine, una obra de teatre de la
companyia Mario e Marini que també es farà en sessió matinal pels alumnes de
l’institut. Dia 18 hi haurà “Teatre de barra” a quatre bars d’Artà on es representaran
quatre peces de microteatre i dia 25 es representarà el musical de Rafel Brunet. Aquest
any amb motiu del desè aniversari es torna a fer “Tarzan el musical”. Després de deu
anys de diferents musicals omplint el teatre el dia de Nadal,torna a Artà en Tarzan. En
Rafel s’ha convertit en un referent que va comença a Artà i ara omple aquestes festes
molts de teatres de l’illa.
4. Precs i preguntes
Paula Ginard demana si es podrien tornar a fer el programes mensuals. La gerent li
contesta que és una qüestió de pressupost però que ho mirarà.
Magdalena Maria demana a veure com està el tema de la dissolució de la Fundació,
quina previsió hi ha. Tolo Gili li contesta que hi estan fent feina amb la gestoria Fornells
i amb el senyor Calderon. Manolo Galán remarca que serà aviat, que els patrons han
d’acordar l’inici de la dissolució.
Es parla del tema de les invitacions i s’acorda mantenir les dues invitacions per cada
patró menys en els actes que no siguin organitzats pel teatre.
Acords:
1. S’aprova per unanimitat l’acta de dia 28 d’abril
2. S’acorda per unanimitat la renovació de la pòlissa de crèdit i autoritzar el batle i
president de la Fundació a signar-la.
3. S’acorda donar a tots els patrons dues invitacions pels actes organitzats pel teatre
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El president

Maria Isabel Sancho

Bartomeu Gili
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La secretària
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