Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 14/09/2018
1. Acte de celebració de la proclamació de La Patum com a Patrimoni oral i
immaterial de la Humanitat per la UNESCO
L’acte, que es durà a terme el divendres 23 de novembre a les 20h a la Sala Casino, seguirà el mateix
format que els darrers dos anys. En el seu transcurs, es projectaran les entrevistes realitzades a dues
persones que han contribuït de manera activa a la festa, explicant les seves vivències i records en
primera persona. Clourà l’acte una actuació musical.

2. Convocatòria del concurs de cartell de La Patum 2019
Enguany la convocatòria es preveu obrir amb més antelació, per tal d’afavorir-ne la participació. Així
mateix, no es plantegen canvis en les bases del concurs, que ja van ser millorades en la última edició.

3. Convocatòria de les candidatures dels administradors de La Patum 2019
Es proposen alguns canvis en els barems vigents per tal d’ajustar-los al moment actual. En aquest sentit,
dels actuals criteris es planteja mantenir el lloc de residència i la vinculació a entitats berguedanes,
suprimir el criteri del lloc d’origen i repensar el criteri de la data de casament. També es proposa
incloure com a nou criteri, tot i que valorat amb menys puntuació, la participació activa en les
comparses o les agrupacions musicals de La Patum en algun moment en els darrers cinc anys.
S’editarà un fulletó informatiu sobre la figura dels administradors per a fer-ne difusió i animar a tothom
que hi pugui participar.

4. Pressupost participatiu de La Patum
Es reprèn la proposta consensuada en el Patronat del mes de març de destinar els 2.300€ del pressupost
participatiu a la inversió en patrimoni històric relacionat amb la festa. En el cas que no s’esgoti la
partida, es valorarà l’opció de destinar aquesta xifra a projectes relacionats amb la difusió de La Patum a
través d’aplicacions mòbils.

5. Reglament d’ocupació del balcó de l’Ajuntament durant La Patum
Tenint en compte les consideracions fetes després de la festa d’enguany en la qual ja es va posar a prova
una primera proposta, s’iniciarà el procediment de participació per a disposar d’aquest reglament
aprovat per La Patum de 2019.

6. Informacions i propostes de la regidoria de La Patum


Subvencions atorgades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural. S’informa que en el tauler d’anuncis de la Generalitat ja ha sortit
publicada la concessió d’ajuts a diferents entitats, entre les quals l’Ajuntament de Berga per la festa
de La Patum 2018, la restauració de la comparseria i la reposició i restauració del vestuari. Davant la
disminució de l’import concedit respecte a l’any anterior, es proposa demanar una cita amb l’actual
consellera de Cultura per tal d’exposar la importància de la festa i el projecte de millora anual i
continuat que s’està duent a terme.
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Roomescape de La Patum. S’informa que els promotors d’aquesta iniciativa privada han vingut a
presentar a la regidoria el seu projecte i, concretament, les activitats que es preveu fer amb les
escoles d’arreu de Catalunya. L’objectiu és enllaçar la visita al roomescape amb la visita a la Casa de
La Patum per completar la informació i el coneixement de la festa per part dels escolars.
Davant de la demanda de la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de seguir tractant la sra.
Montserrat Venturós com a alcaldessa de la ciutat un cop inhabilitada, i de plantejar activitats per
part de les entitats, el Patronat com a col·lectiu i amb el suport explícit de l’equip de govern ha
votat per unanimitat la proposta de convidar-la a les sessions del Patronat a partir de la data de la
seva inhabilitació com a alcaldessa i votar en el primer punt de l’ordre del dia de cada sessió el seu
reconeixement com a presidenta del Patronat Municipal de La Patum i, per tant, membre amb veu i
vot.
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