Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 17/06/2016
Valoració de la conservació de la comparseria i trasllat
Assisteix a la reunió, de forma extraordinària, la restauradora de la
comparseria, la Sra. Gemma Rodríguez per debatre sobre les condicions de
conservació de la comparseria a la Casa de La Patum, on s’ha accentuat el
problemes de degoters i humitats. Després d’analitzar la situació es decideix
deixar les comparses als baixos de l’Ajuntament fins haver pogut solucionar els
problemes de la Casa de La Patum o haver trobat una ubicació provisional
alternativa per conservar les comparses de La Patum en les millors condicions
possibles.
Valoració Patum 2016
- Valoració general.
La valoració que es fa de La Patum 2016 és, en línies generals, molt
bona tot i els incidents deguts a la massificació del diumenge a la nit, els quals
no van anar a més gràcies, justament, a la correcta aplicació del Pla de
Seguretat. Amb tot, s’informa que ja s’han començat a mantenir els primers
contactes de cara a impulsar determinades mesures que millorin les
mancances detectades la Patum passada. Per tal de coordinar millor els temes
de seguretat es demana que els membres de la Comissió Executiva del
Patronat puguin assistir a les reunions de la Junta de Seguretat.
Pel què fa a la neteja es valora molt positivament la neteja dels carrers i
espais més cèntrics de la ciutat i el buidatge de papereres, però es considera
que caldria millora la neteja d’alguns carrers propers al centre però que no
tenen presència patumaire directe.
També es posa damunt la taula la possibilitat d’incrementar el nombre de
policleans en alguns espais concrets.

S’acorda demanar als bars que durant la festa mantinguin els seus
serveis oberts, ja que s’ha comprovat que cada cop més establiments els
tanquen contravenint el que marca la llei.
- Celebracions.
S’acorda que a partir d’ara totes les celebracions que es facin a la plaça
siguin estrictament les relacionades amb els anys rodons de les comparses
(25, 50, 75, 100...) i que es deixin de fer celebracions de caire personal, les
quals quedaran circumscrites a l’àmbit intern de les respectives comparses.
- Recorreguts passades.
Per tal d’intentar evitar situacions complicades durant les passades i
intentar agilitar les mateixes s’acorda que a partir d’ara s’establirà un recorregut
fix per aquestes, tan per la de dimecres com per la de dissabte, i que Regidors i
Administradors hauran de buscar el lloc per fer el salt dins la ruta marcada
prèviament. Aquesta ruta la proposaran els caps de colla de les comparses que
participen a les passades, la Regidora de Patum i el gerent del Patronat, i
posteriorment serà aprovada per la Junta General del Patronat Municipal de La
Patum.
- Recollida Administradors.
S’acorda que a partir d’ara, tal i com ja s’havia establert anys enrere, els
llocs de recollida dels Administradors al matí seran els mateixos on fan el salt
dissabte al vespre, que a la instància que els Administradors presenten s’hi
afegirà un plànol amb els límits del recorregut i que en cas que alguna instància
proposi un salt fora de recorregut se’ls comunicarà immediatament que no pot
ser.
- Situació en casos de pluja i llocs per resguardar comparses.
Es valora molt positivament el funcionament del grup muntat per
coordinar-se en cas de pluja. S’acorda mantenir-lo en el futur i buscar, dins el
recorregut del passacarrers, diferents llocs adequats que puguin aixoplugar les
comparses en cas de pluja i que tinguin disponibilitat de claus. Així mateix,

s’acorda fer una carta d’agraïment al rector, als Castellers de Berga i al Sr.
Ramon Casafont pel fet d’haver deixat locals per aixoplugar les comparses el
dissabte de Corpus.
- Valoració programes, cartells i làmines.
Enguany s’han venut 850 programes de La Patum, 9 làmines de
col·lecció i s’han repartit la pràctica totalitat dels cartells (1.000 de La Patum i
500 de la Patum infantil) que es van imprimir. De cara a l’any vinent s’estudiarà
de reduir els programes i les làmines que s’imprimeixen tot procurant que no
s’encareixin en excés.
Pel què fa al desplegable que es va repartir gratuïtament es valora molt
positivament el format tot i que s’apunta el fet que caldria millorar-ne la seva
lectura, la qual cosa serà tinguda en compte de cara a l’any vinent.
Patum de la Coronació
S’exposa als membres de la Junta General els actes de La Patum que
es farà al setembre amb motiu del Centenari de la Coronació Canònica de la
Mare de Déu de Queralt, així com altres aspectes complementaris de la
mateixa celebració. Per tal de deixar-ho tot lligat i acabar de tancar els temes,
es convoca una reunió extraordinària del Patronat Municipal de la Patum amb
presència de tots els caps de colla i els membres de la Comissió del Centenari
per al proper 28 de juny a les 20 hores.
Notificacions al Patronat
- Petició de portar l’Àliga a Vilafranca del Penedès 15/10/2016.
Es dona tràmit a una petició de la colla de l’Àliga de Vilafranca del
Penedès en la qual es demana la presència de l’Àliga de La Patum a la mostra
d’Àligues centenàries que organitzen el dia 15 d’octubre amb motiu del 90è
aniversari de l’Àliga de Vilafranca. S’acorda desestimar aquesta proposta i no
accedir al trasllat.

- Petició de portar Àliga infantil a Reus 25/06/2016.
Es posa en coneixement dels membres de la Junta General que l’Àliga
de la Patum infantil ha estat convidada a Reus el proper 25 de juny per assistir
a l’estrena de l’Àliga petita d’aquesta ciutat, petició a la qual els responsables
de l’Associació de la Patum infantil han accedit.
- Petició de portar els Nans Nous a Barcelona per presentar la
revista Confús Magazine.
Es dona tràmit a una petició dels responsables de la revista Confús
Magazine per tal que els Nans Nous facin d’amfitrions a la presentació de la
revista. S’acorda desestimar aquesta proposta i no accedir al trasllat.
Aprovació plantilles i llistats RGCRE
S’aproven les relacions dels membres de plantilla i ajudants de les
comparses del Tabal, Turcs i Cavallets, Maces i Plens, Guita Grossa i Nans
Nous corresponents al 2016. També s’acorda de tancar els llistats de persones
que haurien de disposar del curs de Responsable de Grup de Consumidors
Reconeguts Experts (RGCRE) de cara a les properes edicions del curs.
Propostes Títols de Patumaire
Malgrat que en un principi s’havia acordat que aquest punt quedava
pendent per a reunions posteriors del Patronat Municipal de La Patum per tal
de poder-lo debatre amb el temps i la dedicació necessaris, els caps de colla
fan una proposta per unanimitat de mantenir els Títols de Patumaire i
Patumaire d’Honor en el mateix format que fins ara, proposta que és acceptada
per unanimitat de la Junta General del Patronat, amb la qual cosa els Títols de
Patumaire i Patumaire d’Honor es mantindran en el seu format actual.

