Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 11/01/2019
1. Votació del reconeixement de la sra. Montserrat Venturós com a presidenta del Patronat Municipal
de La Patum i participació en la sessió com a membre amb veu i vot
Es posposa aquesta votació al següent Patronat a l’espera de poder determinar a nivell legal quina és la
millor opció per tal que la sra. Montserrat Venturós hi pugui participar de manera activa sense posar en
compromís qualsevol acord.
2. ‘La comparsa del mes’, dins del programa Àgora Cultural
El regidor de Patrimoni cultural i Museus explica que el proper divendres 18 de gener s’iniciarà el cicle
de difusió cultural de ‘La comparsa del mes’ per a donar a conèixer la tasca de les comparses, dins del
programa Àgora Cultural de l’Ajuntament de Berga. La propera setmana se’n donarà a conèixer els
detalls a través dels mitjans de comunicació habituals.
3. Concurs de projectes pel disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum. Estat
Es consensua posposar l’inici del concurs de projectes un cop finalitzada La Patum del 2019 i coincidint
amb l’inici del proper pla de mandat 2019-2022, amb la previsió de poder tenir els vestits finalitzats de
cara a l’any que ve.
4. Donació de compte de l’estat actual de la Casa de la Patum
Condicions ambientals:
 El dimarts 18 de desembre va quedar instal·lat el deshumidificador a la sala dels gegants de la Casa
de la Patum, després que el cap de setmana del 8 i 9 de desembre es detectés que la humitat havia
incrementat. El dia que es va instal·lar, la humitat era d’entorn el 60%. A dia d’avui, és del 42-46%.
Paral·lelament al deshumidificador és previst posar en funcionament un calefactor per augmentar la
temperatura a 18-20 graus, seguint les recomanacions de la restauradora.
 El dimecres 2 de gener va quedar instal·lat el deshumidificador a la sala de la modista.
Informe restauradora-conservadora. En procés d’elaboració, inclou els següents temes (amb la
previsió que estigui a punt properament):
 Estat de la Casa de La Patum any 2015. Descripció
 Millores i mancances des del 2015 al 2019
 Intervencions que caldria fer a curt termini i a mig termini per fer front a les mancances actuals
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