Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 27/04/2018
1. Actes de La Patum 2018: cobles, actes paral·lels, ...
S’informa de la programació d’actes per les festes d’enguany i de les principals novetats
com els concerts de nit i les actuacions infantils i musicals. Així mateix, s’explica que dins
de la campanya ‘Vull la nit’ hi haurà diverses actuacions amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre el sexisme a les festes així com d’atendre i donar orientació. També en aquesta línia
s’informa de la campanya per al consum responsable d’alcohol i altres substàncies que
també es durà a terme durant la Patum d’enguany. En relació amb la campanya “Vull la
Nit” de les àrees d’igualtat i joventut de l’Ajuntament de Berga, les comparses ja van
realitzar una primera formació el passat 21 d’abril, amb l’assistència de 27 membres de les
comparses patumaires i, atesa la bona valoració que en fan, no es descarta repetir-la en el
futur per a la resta de components.
S’informa també de les peticions de les entitats pels diversos concerts durant el divendres
de Patum.
2. Administradors i administradores
Tot i que el termini d’inscripció finalitza el proper dilluns 30 d’abril, ja es disposa de quatre
sol·licituds de parelles d’administradors.
3. Recorreguts de les passades
S’accepta la proposta de recorregut de dimecres amb els salts assignats als regidors de
l’Ajuntament de Berga. El recorregut, com es va establir dos anys enrere, no surt del
recorregut proposat pel Patronat de la Patum. Els extrems d’aquest van des del carrer
Buxadé, 53 fins el carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós.
En el cas del recorregut de dissabte, queden per definir durant els primers dies de la
setmana entrant els salts de les dues últimes parelles d’administradors. El recorregut
queda parcialment definit i acceptat pel Patronat i resta integrar-hi dos salts.
4. Proposta de títols de patumaire i de patumaire d’honor
S’accepta la proposta de les comparses i es defineixen també els reconeixements que
s’atorgaran aquest any a persones a títol individual i a entitats per la seva tasca cultural i la
seva contribució a la festa de La Patum.
5. Cartells, programes i tríptics
S’informa que durant la setmana vinent ja s’enviarà a impremta el material promocional i
informatiu de La Patum. El detall de les quantitats serà de 1000 cartells de La Patum de
2018; 500 de la Patum Infantil; 2000 programes de mà que es trauran a la venda al preu de
3€ la unitat; 11000 fulletons a distribuir a les cases berguedanes i 50 cartells en format de
làmina de col·lecció.
6. Accés al balcó
S’informa de la nova forma d’accés al balcó i del sistema de sorteig que es presentarà en
roda de premsa el proper dilluns. Aquest sistema s’ha treballat durant l’any des de les
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regidories de participació i patum, es posarà a prova en la Patum de 2018 i esdevindrà un
reglament d’ús del balcó en el decurs de l’any 2019.
7. Explicació per part de cada comparsa de la posada en pràctica dels seus mecanismes
de participació ciutadana per la Patum de 2018, d’acord amb els seus reglaments de
règim intern
Cadascuna de les comparses exposa les accions que es duen a terme o es duran a terme
durant el Corpus de 2018 per a promoure la participació, dins les comparses, de persones
que no hi estiguin directament involucrades en un principi. Les comparses presenten
propostes que van des d’assajos oberts fins a sortejos, passant per explicitar quines són les
ocasions en què les persones de fora de la comparsa poden accedir a saltar, formacions en
seguretat que es duen a terme des de les comparses, etc.
8. Publicació dels reglaments de règim intern
S’anuncia que, un cop entregats tots els reglaments de règim intern de les comparses i
unificats a nivell estilístic i formal, per part de l’àrea de festes es procedirà a publicar
aquests documents a la web de La Patum en les properes setmanes.
9. Proposta de la comparsa de l’Àliga
Atesa la situació política actual, es proposa i s’accepta que el ram de clavells i olivera de
l’Àliga sigui elaborat a partir de clavells de color groc en comptes de vermells com s’ha fet
altres anys. Aquesta acció es du a terme com a mostra de solidaritat amb els presos i
preses polítiques i exiliades.
10. Informacions de la regidoria
- Sol·licitud de subvencions. S’informa que s’han presentat tres subvencions en la línia de
cultura popular que anualment convoca el departament de cultura de la Generalitat.
Aquestes subvencions tenen com a objectiu finançar en primer lloc la part artística de la
festa; en segon terme la restauració i conservació de la comparseria i, per últim, la
reposició i restauració del vestuari.
- Dates del trasllat de la comparseria als baixos de l’Ajuntament. Aquest trasllat es durà a
terme durant el cap de setmana de l’Ascensió. D’aquesta forma, la Casa de La Patum
quedarà tancada a les visites del públic.
- Millores per a les tasques de restauració i conservació. S’informa de l’adquisició de
diverses plataformes mòbils i una bastida per tal de facilitar i millorar les tasques que es
duen a terme prèviament i durant la Patum sobre les figures.
- Restauració de vestits. S’explica que, d’acord amb el calendari planificat de restauració
del vestuari i elements tèxtils de Patum, s’ha lliurat al museu tèxtil de Terrassa el vestit del
gegant nou de 1978 per tal de ser restaurat. Per altra banda, ja es disposa de la restauració
del vestit de la geganta nova de 1978 del qual s’havia encomanat la restauració a finals de
l’any passat.

2

