Acords de la Junta General extraordinària del Patronat Municipal de La
Patum 13/07/2016
Proposta per a la presència de La Patum a la Smithsonian Folklife
Festival (2018)
Un cop aprovada la urgència de la sessió, s’exposa al membres de la
Junta General del Patronat Municipal de La Patum la moció presentada pel
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la presència
de La Patum a la Smithsonian Folklife Festival que tindrà lloc a Washington
D.C. l’estiu del 2018 i en la qual Catalunya hi participarà com a país convidat
sota el lema “Catalunya: tradició i creació des de la Mediterrània”.
S’acorda aprovar la proposta de participació de La Patum a l’esmentat
festival i demanar una reunió amb el Conseller de Cultura, el Sr. Santi Vila, a fi i
efecte de valorar conjuntament aquesta possibilitat a partir d’un document de
treball que s’elaborarà des del mateix Patronat i que establirà les bases a partir
de les quals es pot estructurar aquesta presència i participació.
Proposta demanant a la Generalitat de Catalunya la reducció de
l'edat dels membres de les comparses de foc a la Patum infantil
Es posa sobre la taula una proposta per tal d’adequar la participació de
menors en les comparses de foc de la Patum infantil a la legislació vigent,
segons la qual els menors que formen part d’aquestes comparses i amb el tipus
de fuets emprats a La Patum (categoria F2) han de tenir almenys 10 anys.
S’acorda aprovar l’esmentada proposta, que serà d’aplicació immediata,
i comunicar aquesta resolució als responsables de la Patum infantil.

Votació per incloure a l'ordre del dia la moció sobre el Ball de
Gegants "Corpus 2016"
A partir de la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya es trasllada a la Junta General del Patronat
Municipal de La Patum la conveniència o no d’incloure aquest punt, que ja va
ser resolt de forma desfavorable a la darrera reunió extraordinària d’aquest ens
del proppassat 28 de juny, a l’ordre del dia.
S’acorda desestimar la proposta per ja haver-hi un acord en ferm del
Patronat sobre aquest tema i atenent als mateixos motius amb que ho fou a
l’esmentada reunió.

