Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 11/03/2016
Notificacions al Patronat
Dades escanejats Gegants Nous.
Es posa en coneixement dels membres de la Junta General que ja han
arribat les dades de l’escanejat dels Gegants Nous en 3D, i que la restauradora
de la comparseria, la Sra. Gemma Rodríguez, està procedint a la seva revisió.
Moció dels caps de colla sobre Joan Rafart.
Es dona lectura a una moció dels caps de colla de La Patum en la qual
demanen que es posi el nom de Joan Rafart i Montraveta, creador de la Patum
infantil recentment traspassat a algun carrer, plaça o indret públic de la ciutat.
S’acorda recolzar la iniciativa i elevar-la al Ple de l’Ajuntament que és qui té
potestat per prendre aquestes decisions.
Patum 2016
Es tracten diversos aspectes relacionats amb la celebració de La Patum
2016: Administradors (ja hi ha tres parelles presentades), recorreguts dels
passacarrers, material necessari per a les diferents comparses de cara a la
celebració de la festa, tancament del programa d’actes de La Patum, etc. En
relació a aquest darrer s’acorda dedicar una pàgina del mateix a la figura del
Sr. Joan Rafart i Montraveta. També s’acorda posar a la venda el programa de
pagament el mateix dia de l’Ascensió en què l’Ajuntament decideixi la
celebració de La Patum.
També s’acorda fer un reconeixement a la tasca que durant prop de 40
anys han dut a terme les Germanes Camprubí, pentinant, de forma
desinteressada, els Nans i els Gegants de La Patum. Així mateix, la Junta
General del Patronat decideix que mentre les Germanes Camprubí es vulguin
continuar fent càrrec d’aquesta tasca ho puguin fer, amb les mateixes
condicions que a l’actualitat, fins que elles així ho desitgin.

Música de les Guites
Es dona tràmit a una proposta que ha fet arribar al Patronat el senyor
Martí Just i Montraveta en la qual s’aporta una música per a les Guites per si
aquesta pot ser estrenada durant algun dels actes patumaires del 2016.
Després de ser debatuda la proposta es considera que el fet d’implementar
algun tipus de música a les Guites acabaria desvirtuant el sentit del seu salt i
suposaria un canvi important en relació a algun dels extrems defensats al seu
dia davant la UNESCO per tal que La Patum fos reconeguda com a Obra
Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. És per tot això que
finalment es decideix de no utilitzar aquesta música per tal que les Guites
evolucionin per la plaça, tot i que es parlarà amb l’autor per si aquesta partitura
pot ser estrenada i presentada en públic en el marc d’algun concert enguany.
Renovació marca “La Guita”
Es posa en coneixement dels membres de la Junta General que
enguany tocaria renovar la marca “La Guita”. Després d’analitzats els pros i
contres i el pressupost total de la renovació, finalment s’acorda renovar la
marca “La Guita” en una única classe, la 38 de la classificació de Niça
(telecomunicacions), la qual cosa garanteix una mínima protecció, el
manteniment de la propietat d’aquest nom i la possibilitat futura, si així es creu
convenient, d’ampliar les classes a protegir.
Esmena de modificació dels estatuts
Es fa notar el fet que a la modificació dels estatuts aprovada a la darrera
reunió de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum hi ha dos
elements que no queden prou clars: quins membres del Patronat han de
disposar de suplents i la durada en el càrrec d’aquests suplents. S’acorda
formular una al·legació aclarint que, tal i com es va donar entendre al Patronat
sense que el redactat definitiu digués exactament això, tots els membres del

Patronat disposaran de suplent. Pel què fa a la durada en el càrrec, es proposa
que aquesta sigui la mateixa que els titulars: quatre anys.
La propera reunió de la Junta General del Patronat Municipal de La
Patum tindrà lloc el divendres 22 d’abril a les 20.15 hores.

