Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 04/11/2016
Restauració de la comparseria
S’acorda demanar a l’actual restauradora de la comparseria de La
Patum, la Sra. Gemma Rodríguez, que presenti proposta tècnica i pressupost
de cara al 2017, proposta i pressupost que haurien de debatre’s a la reunió del
mes de gener de la Junta Permanent del Patronat.
Notificacions al Patronat
- Obres de la teulada de la Casa de La Patum.
Es comunica als membres de la Junta Permanent que els serveis tècnics
municipals ja han decidit quina era la millor proposta per arranjar la teulada de
la Casa de La Patum, proposta que era la més econòmica de les tres
demanades i que ascendia a uns 16.000 € + IVA. Així mateix, s’informa del fet
que les obres s’iniciaran en breu, si bé encara no hi ha data fixada, i que un cop
iniciades estaran enllestides en un parell de mesos.
- Convidada dels Gegants de La Patum a Arenys de Mar.
Es dona lectura de la petició dels geganters d’Arenys de Mar en la qual
es fa una Convidada d’Honor als Gegants de La Patum per tal que aquests
participin a les festes de Sant Zenón 2017. S’acorda desestimar la petició i així
fer-ho saber als geganters d’Arenys de Mar.
- 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.
S’acorda celebrar l’acte de celebració del reconeixement de La Patum
com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per part de
la Unesco el divendres dia 25 de novembre a les 20 hores a la Sala Casino. Tal
i com ja es va acordar al seu dia, a partir d’ara aquest acte servirà 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. Les persones escollides enguany per protagonitzar aquest acte són el
Sr. Jordi Camps i Rovira, artesà de la festa durant molts anys, i les germanes
Adelina i Maria Rosa Camprubí, perruqueres dels Nans i els Gegants de La
Patum.
- Membres vocals patumaires de l’Ajuntament.
S’informa del fet que la Sra. Neus Simón ha comunicat que difícilment
podrà complir les seves obligacions com a vocal patumaire designada per
l’Ajuntament perquè ha de treballar els divendres fins a les 21.30, amb la qual
cosa no podrà assistir a les reunions, i ha posat el seu càrrec a disposició del
Patronat. S’acorda proposar a l’Ajuntament de buscar-li un substitut i agrair-li la
tasca desenvolupada fins a dia d’avui.
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 encara no ho han fet 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 un cop
finalitzat l’exercici es pugui procedir a la seva adquisició.
- Programa Patum.
Els membres de la Comissió Executiva informen a la resta d’assistents
de les diferents propostes, opcions, costos i materials estudiats en relació a les
quantitats de programes i làmines a imprimir de cara al 2017. Finalment es
desestima la possibilitat d’augmentar el preu del programa tot afegint-hi algun
element complementari en la seva venda talment com passa, per exemple, a
Vilafranca del Penedès. S’acorda mantenir les tipologies actuals i tornar a fer

11.000 tríptics informatius de distribució gratuïta tot millorant-ne la legibilitat;
1.000 cartels anunciadors de La Patum; 500 cartells anunciadors de la Patum
infantil; reduir de 3.000 a 1.500 els programes de pagament mantenint el preu
de venda a 3 € tot i incrementar-se el preu de cost; i tornar a fer bosses (1.500)
per lliurar els programes. Pel què fa a les làmines de col·lecció, la seva
continuïtat queda damunt la taula a l’espera d’explorar noves possibilitats de
venda i difusió.
- Passades Patum.
Després de fer una petita modificació a la proposta inicial de recorregut
per a la passada del dimecres, s’acorda aprovar la proposta presentada pels
membres de la Comissió Executiva i els caps de colla i/o representants de les
comparses que participen a les passades per tal d’establir els següents
recorreguts fixos com a recorreguts de prova de cara a La Patum del 2017:
- Dimecres: Sant Pere, Rectoria, Pinsania, carrer Pietat fins a la plaça de
l’Om (havent-hi la possibilitat d’escurçar baixant pel carrer Borredà), carrer
Buxadé fins a Sant Pere, carrer Balmes fins a Plaça Viladomat (s’acorda que
en cap cas les comparses passin de les Fonts del Vall ni baixin al Vall de Baix),
escales de la presó, plaça Doctor Saló, plaça de Sant Pere, carrer Bon Repòs,
plaça Maragall, Torre de les Hores, Sant Francesc, Menorets, carrer Puig-reig,
carrer Mossèn Huch, carrer Verdaguer, camí del Roser fins a la Residència
(cas d’haver-hi salt), retorn pel carrer del Roser fins al carrer Cervantes, Jutjat,
passeig de la Pau i Tirabols a Sant Joan i a Sant Pere.
- Dissabte: recorregut tradicional per les places arribant fins a l’Hospital.
De Sant Francesc, baixar per la ronda Queralt i carrer del Roser fins al carrer
Cervantes (es considera de buscar un salt fix abans del trencant amb el carrer
Cervantes), passeig de la Pau i salts (de pujada) a la plaça de la Creu, plaça de
les Fonts i plaça Sant Joan. Tirabols a Sant Joan i a Sant Pere.
En relació a la ubicació dels salts, s’acorda demanar als Regidors que a
la reunió de la Junta Permanent del Patronat corresponent al mes de gener ja

informin dels llocs on volen fer el salt a fi i efecte d’anar tancant recorreguts
aquest primer any de prova dels passacarrers fixos.
Pel què fa als indrets on aixoplugar les comparses en cas de pluja, es
proposen uns quants llocs, per bé que en alguns casos encara cal demanar
permís. S’acorda de continuar pensant en llocs que permetin tancar-hi els
Gegants i que quedin a una distància relativament propera els uns dels altres.
Quan es tingui la relació de llocs el màxim d’extensa possible s’acordarà quins
són els més factibles de ser utilitzats.
Pel què respecta a les passades per anar a recollir els Administradors,
tal i com ja es va acordar a la darrera reunió, 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.
Es convoca la propera reunió de la Junta Permanent del Patronat
Municipal de La Patum, amb caràcter ordinari, per al divendres 20 de gener de
2017.

