Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 23/09/2016
Notificacions al Patronat
- Actes de l’11è aniversari de la declaració de La Patum com a Obra
Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco.
Davant la feinada que ha comportat els darrers anys organitzar els actes
de celebració del reconeixement de La Patum com a Obra Mestra del Patrimoni
Oral i Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco, i a la vista de la poca
assistència als mateixos, s’acorda de reduir-los a un sol acte, a celebrar el cap
de setmana més proper al 25 de novembre (dia de la declaració). Es proposa
que aquest acte serveixi de reconeixement a alguna/es persona/es que hagin
treballat de forma significativa en pro de la festa per tal que aquests puguin
explicar les seves vivències i anar documentant així els canvis sofert per La
Patum al llarg de les darreres dècades.
Per tal de poder-ho documentar es realitzarà un treball audiovisual que
serà projectat el dia de l’acte i que passarà a formar part dels fons del Patronat
Municipal de La Patum a fi i efecte que aquest material pugui acabar
esdevenint part de les projeccions audiovisuals que formin part del futur Museu
de La Patum. Per aquest 2016 s’acorda realitzar aquest treball a partir de dues
vivències concretes, els protagonistes de les quals es donaran a conèixer
públicament els propers dies.
- Possible presència de La Patum a la Smithsonian Folklife Festival
(2018).
S’informa del fet que ja s’han iniciat els contactes amb la Conselleria de
Cultura i amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Culturals per a treballar la possible presència de La Patum a la Smithsonian
Folklife Festival que se celebrarà a Washington D.C. l’any 2018 i que comptarà
amb Catalunya com a país convidat. Les dues parts han mostrat el seu interès
perquè La Patum hi sigui present, si bé queda pendent de perfilar com es farà
efectiva aquesta presència, sobretot tenint en compte que bona part del

programa i de les actuacions les proposen des de l’organització. Els mesos
vinents es continuaran els contactes, tan amb la Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Culturals com amb l’organització del festival
de cara a anar perfilant les característiques d’aquesta participació. Els
membres de la Junta Permanent se’n donen per assabentats i acorden que
continuïn els contactes en la mateixa línia que fins ara.
Patum 2017
Es tracten temes d’organització i gestió de cara a la propera Patum. Així
mateix, es recorda als caps de colla que, per tal de completar els registres, així
que puguin han de portar les relacions dels membres que formen part de les
seves respectives plantilles així com de les persones que hi col·laboren.
- Material Patum.
S’acorda de demanar als caps de colla que passin la relació de material
que necessitaran de cara a La Patum del 2017 el més aviat possible per tal que
aquest sigui aprovat pel Patronat i pugui ser encarregat amb temps suficient.
- Programa Patum: disseny, fotos i textos. Quantitats.
De cara a La Patum del 2017 s’acorda mantenir els dos tipus de
programes que s’han fet enguany: el tríptic informatiu amb tots els actes i el
programa de mà de pagament.
Es proposa a la Junta Permanent del Patronat que el disseny i les
fotografies que il·lustren el programa de pagament s’adjudiquin mitjançant
concurs públic, proposta que és acceptada. Així mateix s’accepta la proposta
del redactor del text del programa de pagament.
En relació a les quantitats de programes i làmines a imprimir de cara al
2017, la decisió queda sobre la taula a l’espera que els membres de la
Comissió Executiva puguin acabar d’estudiar diferents opcions i costos tot
esperant poder valorar noves propostes i materials. S’acorda definir i tancar

aquest tema a la propera reunió de la Junta Permanent del Patronat Municipal
de La Patum.
- Passades Patum.
Es posa en coneixement dels membres de la Junta Permanent del
Patronat Municipal de La Patum la reunió de treball que va tenir lloc dies enrere
amb els membres de la Comissió Executiva i els caps de colla i/o representants
de les comparses que participen a les passades per tal de posar sobre la taula
la problemàtica de les passades de La Patum. Aquesta problemàtica es va
enfocar a partir de quatre àmbits diferenciats:
a) Recorreguts per les passades de dimecres i dissabte.
b) Ubicació dels salts.
c) Indrets on aixoplugar les comparses en cas de pluja.
d) Passades dels Administradors.
S’exposen les propostes que es van treballar i desenvolupar per a
cadascun dels àmbits. Pel què fa als recorreguts de les passades de dimecres i
dissabte, es van establir uns recorreguts pràcticament tancats per a cadascuna
de les passades, posant damunt la taula tot de temes que caldrà anar treballant
o tenint en compte per tal d’agilitzar-les i fer-les menys feixugues. En general,
els recorreguts plantejats en aquesta reunió es veuen bé, tot i que queden
alguns serrells i detalls per acabar de polir, els quals seran tractats en reunions
posteriors amb la idea de tancar els recorreguts definitivament a primers del
2017.
Pel què fa als salts corresponents als Regidors (dimecres) i
Administradors (dissabte) s’acorda que aquests es situïn forçosament als
carrers que s’estableixin en aquest recorregut, el qual haurà de ser aprovat de
forma definitiva per la Junta Permanent del Patronat Municipal de La Patum.
En relació als indrets adequats per tal de poder aixoplugar les
comparses en cas de pluja, els quals ja s’han començat a buscar i localitzar,

s’acorda que des d’ara i fins a la celebració de la propera Patum s’acabaran de
perfilar, així com la forma de gestionar-los.
Finalment, pel què respecta a les passades per anar a recollir els
Administradors, el recorregut d’aquestes l’establirà el Patronat, i el lloc de
recollida als matins serà sempre el mateix on facin el salt el dissabte al vespre.
Aprovació de les dates de reunió de la Comissió Executiva i la
Junta Permanent del Patronat Municipal de La Patum
S’acorda aprovar les dates de les reunions de la Junta Permanent del
Patronat Municipal de La Patum fins a la valoració de la propera Patum.
Aquestes reunions continuaran essent els divendres a les 20 hores i tindran lloc
els dies 4 de novembre, 20 de gener, 17 de març, 5 de maig i 7 de juliol.
Pel què fa a les reunions de la Comissió Executiva, es canviaran de dia,
passant-se a celebrar els dilluns també a les 20 hores. Les del present exercici
tindran lloc els dies 24 d’octubre, 21 de novembre, 12 de desembre, 9 de
gener, 6 de febrer, 6 de març, 24 d’abril i 26 de juny.
Assumptes sobrevinguts
- Pressupostos reparació teulada Casa de La Patum.
S’informa als membres de la Junta Permanent que es disposen de dos
pressupostos per tal de reparar els degoters de la teulada de la Casa de La
Patum, i que s’està a l’espera de rebre’n un tercer, que segurament arribarà la
setmana vinent. Un cop es disposi d’aquest pressupost es prendrà alguna
decisió al respecte. Pel què fa a la possible presència de tèrmits s’està a
l’espera que l’empresa especialitzada que ha de fer la inspecció confirmi el dia
que la farà.
- Digitalització 3D.
S’informa als membres de la Junta Permanent que amb la subvenció
rebuda enguany per tal de poder restaurar i digitalitzar la comparseria de La

Patum en 3D es procedirà a la digitalització de la parella de Vells de la
comparsa dels Nans Nous.
- Restauració vestits antics.
S’informa als membres de la Junta Permanent que amb la subvenció
rebuda enguany per tal de poder restaurar els vestits antics de La Patum es
procedirà a la restauració del vestit del Gegant Vell del 1958.
- Concurs de Cartells de la Patum Infantil.
Es posen en coneixement dels membres de la Junta Permanent les
bases del Concurs de Cartells de la Patum Infantil. La Junta en queda
assabentada i hi dona el vist-i-plau.
- Curs de RGCRE a Manresa (08/10/2016).
Es comunica als membres de la Junta Permanent que el proper 8
d’octubre tindrà lloc a Manresa una nova edició del curs de RGCRE. Tenint en
compte la legislació a l’entorn de les festes del foc i la problemàtica que
aquestes representen amb els menors, s’acorda que totes les places de que es
disposi per aquest curs siguin ofertes a membres de la Patum infantil per tal
d’anar accelerant la formació dels seus responsables.
Es convoca la propera reunió de la Junta Permanent del Patronat
Municipal de La Patum, amb caràcter ordinari, per al divendres 4 de novembre
de 2016.

