Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 22/04/2016
Trobada amb els representants de les formacions musicals que han
d’interpretar les pròximes Festes de La Patum
Assisteixen a la reunió, de forma extraordinària, representants de la
Cobla Pineu, la Cobla Ciutat de Berga i l’Escola Municipal de Música per tal de
posar sobre la taula diferents aspectes relacionats amb la propera Patum. Es
discuteixen i es posen en comú alguns elements que preocupen tan els músics
com els integrants de les comparses i es procura buscar solucions per aquelles
situacions que es consideren més urgents i/o necessàries.
Actes de celebració dels aniversaris dels Gegants
També assisteixen a la reunió, de forma extraordinària, membres de la
comparsa dels Gegants per tal de posar en coneixement dels membres de la
Junta General, i consensuar-los, els actes que han estat preparant amb motiu
del 150è aniversari dels Gegants Vells i del 125è aniversari dels Gegants Nous.
Podeu trobar un avançament d’aquests actes, que s’acabaran de donar a
conèixer el dimecres dia 27 a les 6 de la tarda en roda de premsa, a la nota
publicada a la pàgina web del Patronat: http://www.lapatum.cat/ca/noticies/elsgegants-de-la-patum-ballaran-amb-musica-de-bruce-springsteen-diumenge-decorpus.
Patum 2016
· Nomenament Patumaires i Patumaires d’Honor 2016
S’aproven els noms de les persones que seran reconegudes amb el Títol
de Patumaire (23) i el de Patumaire d’Honor (17) durant la propera Patum. El
nom d’aquestes persones es farà públic durant el Ple de l’Ascensió del proper 8
de maig.

· Nomenament Administradors Festes del Corpus 2016
Com que només hi ha quatre parelles candidates per tal de ser
Administradors durant les properes Festes del Corpus, aquestes són escollides
directament. El nom dels Administradors es farà públic durant el Ple de
l’Ascensió del proper 8 de maig.
· Recorreguts Passades
S’aproven els recorreguts de les passades del dimecres i el dissabte de
Corpus.
· Document autoritzant de saltar els menors
Tal i com ja es va fer l’any passat, enguany es tornarà a fer signar un
document als pares dels menors que prenguin part en alguna comparsa,
incloent-hi aquells que saltin de Ple. S’acorda penjar el document a la web i
posar-lo a disposició dels caps de colla per tal que puguin fer signar a tots
aquells que ho requereixin.
· Curs CRE 18/05/2016
S’informa que el proper 18 de maig s’organitzarà, conjuntament amb la
Patum infantil, un Curs de Consumidors Reconeguts Experts per tal que tothom
qui ho desitgi pugui apuntar-s’hi i ser reconegut com a tal, complint així el què
disposa la legislació vigent.
· Visita de les comparses els dies de Corpus
Tal com ja s’ha vingut fent els darrers anys, les tardes dels dies del
dimecres, dijous, dissabte i diumenge de Corpus s’obriran les sales on es
guarda la comparseria per tal que tothom qui vulgui la pugui visitar.
· Reconeixements
S’acorda fer els següents reconeixements. A les Germanes Camprubí
per la seva tasca desinteressada durant quatre dècades pentinant les
comparses de la Patum; a Televisió del Berguedà per la seva tasca en pro de
la festa, difonent-la en directe durant 25 anys; i a Ràdio Puig-reig per la seva
tasca en pro de la festa, essent la primera emissora que la va difondre en

directe, difusió que ha continuat durant 35 anys. Aquests reconeixements es
faran públics els dissabte de Corpus en el transcurs del lliurament dels Títols de
Patumaire i Patumaire d’Honor.
· Taller de suport vital bàsic
S’informa als assistents que enguany es realitzarà, impulsat pel grup De
Tot Cor, un Taller de suport vital bàsic adreçat als membres de la comparseria
per tal que aquests disposin de la informació bàsica del que cal fer en cas de
trobar-se davant d’una aturada cardiorespiratòria. Aquest curs tindrà lloc el
dissabte dia 21 de maig al matí, i s’hi ha inscrit un total de 49 persones de
diferents comparses.
· Altres
Finalment es tracten temes d’organització i gestió de cara a la propera
Patum: prova dels fuets, trasllat de la comparseria, assajos, comunicació i
difusió, materials necessaris, organització interna, etc.

