Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 10/11/2017
1. Revisió de l’acte commemoratiu del 25 de novembre.
Es comenta quina serà l’estructura i el contingut de l’acte, que tindrà lloc el divendres 24
de novembre de 2017 a les 8 de la tarda a la Sala Casino.
L’acte tindrà un conductor, i l’eix central el constituirà la projecció de dos nous vídeos amb
el nom de ‘Testimonis de Patum’, que recolliran el testimoni de dues persones que durant
anys han estat vinculades a la festa, aportant les seves experiències, opinions i anècdotes.
Així mateix, l’acte comptarà amb la col·laboració de la Cobla de l’Escola Municipal de
Música de Berga, que interpretarà dues peces musicals al final de l’acte.
Per tal de donar-lo a conèixer, és previst de cara a la setmana que ve fer una roda de
premsa en la qual hi preguin part, a més de la regidora de Patum, dos representants del
Patronat, un cap de colla i un vocal patumaire.
2. Explicació de la proposta del pressupost per La Patum de 2018 i aportacions respecte a
altres possibles despeses per a la millora de la festa
S’explica quina és la proposta inicial del pressupost per La Patum de 2018, que encara no
ha estat debatuda en el sí dels grups municipals, per tal que els membres del Patronat en
tinguin coneixement i puguin fer propostes des d’aquest moment. Algunes novetats
exposades són per una part la introducció d’una categoria pròpia anomenada activitats
paral·leles; activitats que enguany ja s’han començat a introduir i han tingut una bona
valoració per part de la ciutadania (espectacle infantil i ball popular el divendres de Patum
a la plaça Viladomat) i amb la voluntat de continuar potenciant-les; i per altra part la
categoria anomenada pressupost participatiu, i que es proposa dotar amb 3.000€, per tal
que des del Patronat es puguin proposar nous projectes, activitats o millores a la festa.
Aquestes aportacions seran exposades i debatudes en la propera sessió.
Finalment, s’acorda crear una comissió específica dins del Patronat per a la cerca de
finançament complementari.
3. Sol·licitud de material de les comparses per La Patum de 2018.
Es comenta que cada comparsa ha de sol·licitar el material necessari, que inclou vestuari,
calçats i complements, durant aquest mes, per tal d’incloure-ho en el pressupost de La
Patum de 2018.
4. Revisió de les bases del concurs de cartells de La Patum de 2018.
Les bases del concurs de cartells de La Patum de 2018 mantindran el mateix contingut
respecte d’enguany, amb la renovació dels membres del jurat. El jurat estarà conformat
pels següents perfils:
- Regidor/a de Patum
- Guanyador/a del concurs de l’any anterior
- Dissenyador/a de fora de Berga proposat pel dissenyador/a de l’any anterior
- Fotògraf/a proposat per l’AFTDAO
- Publicista
- Patumaire proposat pel Patronat
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- Patumaire amb vinculacions artístiques proposat pel Patronat
En la propera sessió s’acordarà la proposta concreta dels dos membres del jurat nomenats
pel Patronat.
5. Proposta del reglament d’ocupació del balcó de La Patum i propers passos.
S’acorda tractar aquest punt en el proper Patronat amb detall, si bé la proposta inicial és
obrir algunes places al balcó per tal que els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin hi
puguin accedir a través d’un sistema de llistes o sorteig.
6. Aportacions i propostes en relació amb l’explicació en l’anterior sessió sobre les
característiques d’un òrgan de participació sectorial i els actuals Estatuts del Patronat
Municipal de La Patum
Partint de la premissa que actualment el funcionament del Patronat no s’ajusta en
determinats aspectes als seus actuals Estatuts, es planteja la possibilitat de revisar-los.
Per altra part, la comissió de treball creada en l’anterior sessió amb la finalitat de redefinir
les tasques del gerent presentarà les seves conclusions en la propera Junta.
7. Altres temes
En relació amb la possibilitat de celebrar una Patum extraordinària en motiu de la
proclamació de la República Catalana, es decideix posposar degut als esdeveniments
recents i a l’espera de la seva evolució.
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