Acta de la sessió ordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal d’Artà de
4 de març de 2015, a les 19’30 h a la sala de reunions del teatre d’Artà

Hi assisteixen :
Bartomeu Gili Nadal ( president)
Maria Antonia Sureda
Maria Paula Ginard Vilchez
Onofre Serra Vila
Joan LLiteras Espinosa
Miquel Servera Morey
Magdalena Maria Fernández
Maria Bel Sanxo (secretària)

No hi assisteixen :
Jaume Alzamora Riera

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l’actes de dia 17 i dia 23 de desembre
Programa Platea
Programació més de març. Cinema digital
XXV Encontre de Teatre en Català
Informació contenciós edifici
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1.Lectura i aprovació de les actes de dia 17 i dia 23 de desembre.
S’aproven les actes per unanimitat amb les rectificacions de Jaume Alzamora i Maria
Paula Ginard.
2.Programa Platea
La gerent recorda en que consisteix el programa Platea i diu que aquest any ha tornat a
sortir la convocatòria i que el teatre d’Artà mitjançant l’Ajuntament ha sol·licitat la
seva renovació.
S’han demanat els següents espectacles: “La camisa del hombre feliz” per fer dia sis de
novembre. “The Funamviolistas” per fer pel Cool days Festival, “Jobs” de la cia
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Clownic, per entrar en el Cool Days Festival, “Martina i el bosc de paper” que també és
una obra infantil i “Caminando con Antonio Machado” interpretada per Jose Sacristán
per fer dia 3 de maig.
Tots els documents estan signats i enviat i s’espera confirmació.
3. Programació mes de març i cinema digital
La gerent explica la programació del mes de març. Diu que hi ha programat : un
concert dels professors de l’escola de música per dia 7 de març´, els tallers dels actes del
dia de la dona dia 8. Aquest mateix dia i amb motiu del pas del 35mm al cinema digital
a les 17h es projectarà Cinema Paradiso (primera pel·lícula projectada en digital) i a les
19’30h abans de la segona pel·lícula es farà un acte de reconeixement a Pep Picó (darrer
projeccionista del Teatre), es convida a tots els patrons.
Aquest mes tamb´s s’ha programat un concert de Marina Rossell per dia 27 i l’obra
infantil “Sa Jaia Corema i ses set cames” . També l’espectacle “Moonwalking” a més de
sis pel·lícules de cinema i la presentació del llibre “ De cap a cap d’any. Calendari rural
a l’illa de Mallorca”.
El president de la Fundació explica com ha anat la concessió del cinema digital i els
plecs de condicions que regiren l’adjudicació.
4. XXV Encontre de Teatre en Català
La gerent explica que Maria Magdalena Pons en nom de l’Associació 31, que és una
Associació sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és el foment de la llengua i la
cultura. Ha sol·licitat l’ús del teatre els dies 30 i 31 de març. El motiu és la celebració
del “ XXV Encontre de teatre en català per a l’educació secundària”. Explica que a Artà
ja s’hi ha celebrat alguns anys aquest encontre i que necessita saber si poden tenir l’ús
gratuït o si han de pagar el preu de lloguer que està estipulat i aprovat pel patronat.
Joan Lliteras considera que han de pagar el preu estipulat. Onofre Serra diu que ell
pensa que per realitzar actes com aquest no s’hauria de pagar perquè és promoció i
formació, però pensa que ja hi ha altres associacions que han fet actes similars i han
pagat, per tant seria un greuge comparatiu si ara ells no pagaven.
Magdalena Maria diu que ella creu que s’ha d’impulsar i promocionar i que com que els
nins no paguen entrada i és promoció pel teatre, no haurien de pagar.
Maria Antonia Sureda, considera que fer actes al teatre representa un cost econòmic de
llum, personal i altres i que això ja s’havia parlat al patronat i s’havia arribat a un criteri
que es va aprovar (la gerent llegeix l’acord de l’acta a la qual fa referència na Maria
Antonia).
Paula Ginard diu que la gent d’Artà, els grups de la mostra i les associacions també
paguen i per tant ara ells no poden tenir l’ús gratuït.
Finalment, es proposa i s’aprova que paguin 350 euros per dia, més les hores del tècnic.
5. Informació contenciós edifici
La gerent informa que s’ha rebut un escrit del jutjat pel qual s’alça la suspensió
acordada a la resolució 20.11.14 i s’entrega l’expedient administratiu al demandant
perquè formalitzi la demanda amb 20 dies.
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Acords:
1. S’acorda per unanimitat aprovar les actes de dia 17 i dia 23 de desembre .
2.Que l’Associació 31 pagui 350 euros per dia més les hores del tècnic.

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

