Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 22/03/2019
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 consensua que la sra. Montserrat Venturós participi en les sessions com a membre amb veu i vot,
exceptuant només les decisions que requereixin a posteriori una tramitació administrativa per a ser
aprovades, més enllà dels acords del Patronat com a òrgan de participació sectorial.
2. Cobles, concerts i espectacles programats per La Patum de 2019
Durant els dies principals de la festa, es duran a terme diferents activitats adreçades a públics diversos.
Com ja és habitual, es preveu comptar amb la Cobla Pirineu i la Cobla Ciutat de Berga per les passades i
Patums de Lluïment i Completes de dijous i diumenge. Pel que fa a les sardanes, enguany el dijous
actuarà la Cobla Principal de la Bisbal i el diumenge la Cobla Berga Jove.
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge hi ha programats diferents concerts i espectacles per a tots els
públics amb algunes novetats en els quals s’està treballant.
3. Títols de patumaire i patumaire d’honor
Les comparses proposen les persones que consideren meritòries d’obtenir aquests títols. Es consensua
que un futur es recullin totes les propostes que a mode de normativa entorn a títols i reconeixements
s’han anat fent en el Patronat en els darrers anys per tal d’elaborar un reglament específic sobre aquest
tema.
4. Estat de les sol·licituds per fer d’administradors i administradores de la festa
El termini per a la presentació de les sol·licituds resta obert fins el 31 de març. En aquests moments, es
disposa de quatre sol·licituds de parelles. Es valora positivament la campanya que des de principi d’any
s’està duent a terme per a promoure la figura dels Administradors.
5. Estat de l’elaboració de l’aplicació mòbil de La Patum
S’han destinat els 3.000€ del pressupost participatiu de La Patum de 2018 i els 3.000€ de 2019 a
l’elaboració d’una aplicació mòbil de La Patum, amb la previsió de què estigui en funcionament durant la
Patum d’enguany. Es preveu que aquesta aplicació compti amb informacions generals sobre la festa i
altres d’específiques de cadascuna de les edicions per tal que els visitants puguin gaudir de la festa.
Per altra part, es comencen a presentar les propostes pel pressupost participatiu del 2020:
 Elaboració d’un pla de màrqueting per la marca Patum
 Renovació de l’audiovisual de la Casa de La Patum
 Millora de l’entarimat dels músics
6. Informacions de la regidoria


La Generalitat de Catalunya ha reservat deu places per a la jornada formativa d’experts en
manipulació d’articles pirotècnics, que es durà a terme el dia 6 d’abril a Barcelona. Aquests llocs es
repartiran entre els comparses de foc i la Patum Infantil.
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La regidora de Patum va intervenir, el passat 15 de març convidada per la comissió de festes de
Banyoles, a una jornada participativa per la festa major on es va compartir l’organització de La
Patum amb diferents representants del teixit associatiu de la ciutat.
El representant de la comparsa dels Plens al Patronat explica el canvi del cap de colla, que passa a
ser el Joan Sala i Cosp. En la següent sessió, el nou cap de colla serà convocat com a representant de
la comparsa.
Es consensua treballar en la proposta d’Òmnium Cultural consistent que la flama del Canigó arribi a
la plaça el diumenge coincidint amb la revetlla de Sant Joan per encendre els fuets de les comparses
de foc. Per tal de concretar-ho, en els propers dies es proposarà una reunió entre les comparses de
foc, Ajuntament i Òmnium.
S’informa que durant La Patum es duran a terme els programes de prevenció de consum abusiu i
d’actituds i agressions sexistes. Aquest primer, que es duu a terme amb la col·laboració del Consell
Comarcal, constarà de la instal·lació de barres sense alcohol en alguns esdeveniments, la col·locació
d’estands informatius i d’anàlisi de substàncies, una nova campanya per fomentar el consum
d’aigua i el servei d’autobusos comarcals, com ja és habitual des de fa uns anys. Pel que fa a la
campanya contra les agressions sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn, es tornaran a desplegar accions
de la campanya Vull la nit com ara la instal·lació del Punt Lila, afegint itinerància i més hores de
servei, un petit concert de presentació i promoció del Punt Lila, formació per a les entitats i les
comparses patumaires i la reedició dels adhesius de difusió de la campanya.
Enguany, i com a novetat, l’exposició i la votació del concurs de cartells de Patum es desplaçarà de
la seva ubicació habitual en els últims anys (Oficina de Turisme) als baixos de l’Ajuntament dins de
l’entrada principal.
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