Acords de la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 29/06/2018
1. Valoració de La Patum 2018
Programa d’actes. La valoració és positiva, especialment pel que fa els actes previstos
el divendres a la tarda, tot i que finalment a causa del mal temps no es van poder dur a
terme.
Passades. Es planteja que seria necessari agilitzar les passades, com s’ha comentat en
anteriors ocasions. Per altra part, es valora la incorporació de nous espais que
tradicionalment no n’han format part.
Seguretat. Es comenten diverses mancances que s’han observat en el cordó dels
passacarrers i que caldria millorar de cara a l’any que ve. En general es valora
positivament la feina però hi ha punts molt conflictius als quals caldria donar una
resposta més efectiva. Es comenta que el control d’accés a l’edifici de l’ajuntament ha
estat efectiu.
Administradors. De cara a l’any que ve es preveu avançar i allargar el període
d’inscripció per a fer d’administradores i administradors. Així mateix, com a mesura
per a donar a conèixer la tasca que desenvolupen aquestes figures, s’editarà un fulletó
explicatiu que es donarà com a mínim a les parelles que es casin a l’ajuntament i se’n
farà difusió a través de les xarxes socials.
Material promocional. S’informa que enguany s’han venut 642 programes d’un total
de 1.000 programes impresos i 26 làmines de 50 impreses.
Altres. Finalment, es comenta que caldria millorar la neteja de determinats espais en
els quals es realitzen els concerts i discorre els passacarrers.
2. Valoració del sistema de repartiment i funcionament dels fuets
Es valora positivament el sistema de repartiment que s’ha utilitzat enguany, atès que
ha permès recuperar més fuets que altres anys. No obstant això, s’ha detectat el
funcionament incorrecte d’alguns fuets, aspecte que es traslladarà a l’empresa
subministradora de la pirotècnia per a què ho millori de cara a l’any que ve.
3. Valoració dels mecanismes de participació ciutadana
S’explica que la iniciativa d’obertura del balcó a la ciutadania ha estat satisfactòria tant
per les persones que han accedit a través del sorteig com per les quines han accedit a
través dels tiquets repartits a les passades. Per aquest motiu, l’any que ve es preveu
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repetir aquesta iniciativa disminuint lleugerament el nombre de places a sorteig
perquè les persones que hi accedeixin puguin estar més còmodes.
4. Donació de compte de les plantilles actuals de les comparses
Es consensua que les comparses aportin la composició actual dels membres que en són
titulars, durant la primera quinzena de juliol, per tal de disposar del registre actualitzat
de cadascuna de les colles.
5. Creació dels correus electrònics de les comparses
Es preveu que a partir de la propera setmana es posin en funcionament els correus
electrònics de les comparses amb l’objectiu que tothom interessat pugui contactar de
manera directa amb les colles, facilitant la comunicació i la participació.
6. Proposta de nous documentals
Es proposen diferents noms de persones amb un recorregut destacat dins de la festa
de La Patum, des de diferents àmbits, com a protagonistes dels nous documentals que
es començaran a elaborar a partir del mes de setembre.
7. Calendari de les sessions ordinàries de la Junta General pel curs 2018-2019
S’informa de les properes dates de les sessions ordinàries de la Junta General:








14 setembre 2018
16 novembre 2018
11 gener 2019
1 març 2019
26 abril 2019
31 maig 2019
5 juliol 2019

8. Informacions i propostes de la regidoria de La Patum
Es proposa renovar els vestits dels gegants, atès que fa gairebé deu anys de la última
renovació i presenten signes de desgast.
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