Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 16/11/2018
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
S’acorda, per unanimitat, reconèixer la sra. Montserrat Venturós com a presidenta del Patronat
Municipal de La Patum, com a òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu, i donar-li veu i vot en
aquesta sessió.

2. Proposta de treball de la regidora de Patrimoni cultural i Museus per a donar a
conèixer la tasca de les comparses
Dins del programa Àgora Cultural de l’Ajuntament de Berga, es realitza la proposta d’establir un cicle de
difusió cultural dins de la temàtica patumaire i que inclogui diferents aspectes desconeguts pel públic en
general. En aquest sentit, es proposa comptar amb veus expertes i vinculades a la festa. Aquesta
proposta s’anirà concretant més endavant.

3. Celebració de la proclamació de La Patum com a Patrimoni oral i immaterial de la
Humanitat per la UNESCO
L’acte es durà a terme el divendres 23 de novembre a les 20h a la Sala Casino. Seguint amb el format
dels darrers dos anys, en el seu transcurs es projectaran les entrevistes ‘Vides de Patum’, que enguany
s’han realitzat a Isabel Cardona Martínez i Josep Freixa Nyaco. La Isabel va formar part del grup de
dones que l’any 1960 va realitzar en secret el primer salt de maces íntegrament femení, mentre que el
Josep ha estat vestidor de plens durant cinquanta anys, des del 1961 al 2011. Clourà l’acte una actuació
musical del Cor de Veus Blanques de l’Escola Municipal de Música de Berga.
Enguany i com a novetat, dins del programa Àgora Cultural es durà a terme el dissabte 24 de novembre
a les 19h una visita guiada a l’interior de la Casa de La Patum, a càrrec de la sra. Gemma Rodríguez,
restauradora-conservadora de la comparseria.

4. Concurs de projectes pel disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum
S’informa que en els darrers mesos s’ha estat treballant en una possible renovació dels actuals vestits
dels gegants a través d’un concurs de projectes. Actualment, se segueix treballant per a concretar-ne els
detalls tècnics que facin possible que el projecte sigui factible.

5. Proposta del pressupost per La Patum de 2019
El pressupost previst per al 2019 no presenta grans canvis respecte al del 2018. Es mantenen els 3.000€
que es gestionen en funció de la decisió del Patronat.

6. Convocatòria de les candidatures dels administradors de La Patum 2019
Respecte a les candidatures dels administradors per la propera Patum, s’han proposat alguns canvis en
els barems vigents per tal d’ajustar-los al moment actual. S’acorda afegir un criteri auxiliar que, en cas
que hi hagi menys de quatre parelles inscrites un cop finalitzat el període d’inscripció, obrirà
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l’oportunitat, en un període extraordinari, de poder inscriure persones a nivell individual que
s’agruparan en parelles per representar els barris que no hagin quedat coberts en la convocatòria
ordinària. No obstant, se seguirà amb les campanyes de difusió projectades per tal de fomentar la
participació patumaire des de la figura dels administradors.

7. Reglament d’ocupació del balcó de l’Ajuntament durant La Patum
S’ha iniciat el procés d’elaboració del reglament. Des del 12 al 26 de novembre s’ha obert el període de
consulta per tal de què la ciutadania que ho desitgi pugui presentar aportacions i propostes de manera
prèvia a la seva redacció. Posteriorment, es prepararà la proposta del reglament per a ser aprovada pel
Ple municipal. En aquest reglament, s’estableix com s’ocuparan les places del balcó durant la festa, així
com quines places es destinaran als veïns i veïnes que ho sol·licitin. L’objectiu és compatibilitzar la
representació institucional amb l’accés de la ciutadania.
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