Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum 01/02/2017

Davant la polèmica sorgida arran de l'expulsió de tres membres de la
comparsa dels Plens i les Maces en una reunió interna sobre el funcionament
de la comparsa el passat dissabte 21 de gener, els membres de la Junta
General han escoltat les explicacions del cap de colla de la comparsa, Isaac
Gonfaus, i de dos dels tres membres expulsats, Sergi Montaner i Ignasi
Casasayas, per tal de conèixer els motius que han desembocat en la crisi
actual els darrers dies.

Un cop escoltades les dues parts, i sense cap voluntat de fer un judici
dels fets, sinó amb la intenció que aquesta crisi pugui marcar un punt d’inflexió
en l’àmbit general de la festa, s’ha passat a debatre una proposta per tal que
aquesta fos l’inici d’un camí a recórrer en favor de la renovació, la
modernització, la democratització i la transparència de La Patum.

Entre els acords adoptats cal remarcar la renovació dels reglaments de
règim intern de totes i cadascuna de les comparses patumaires, reglaments
que tindran uns elements mínims establerts pel mateix Patronat, i que hauran
de ser aprovats per cada comparsa i ratificats per aquest mateix òrgan. Per tal
de debatre les noves propostes de reglament intern, cada comparsa comptarà
amb els membres que formaven part de la comparsa de ple dret a la darrera
Patum segons les relacions de membres aprovades pel Patronat. Aquestes
actuacions contemplen com a grans eixos posar per escrit la no existència de
vetos per raó de gènere o altres a l'hora d'optar a formar part d'una comparsa;
garantir que hi hagi una votació secreta en la ratificació dels caps de colla, i
també en les entrades i sortides de components de les comparses.

Aquesta renovació comportarà que tots i cadascun dels caps de colla
hagin de veure ratificat el seu càrrec pels membres de les seves respectives

comparses. A partir d'aquesta ratificació cada comparsa s'organitzarà de
manera interna amb el nou reglament de règim intern.

Serà en successives reunions de la Junta General del Patronat que
s’aniran treballant els aspectes concrets de cada proposta.
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