Acords de la Junta General del Patronat Municipal de la Patum
12/05/2017
1. Passades
Es defineixen els recorreguts de les passades i els salts que s’hi faran. Es resta a
l’espera d’algunes informacions per acabar de determinar els darrers detalls. S’acorda
mirar d’agilitzar el recorregut per tal que la Patum no quedi aturada en cap moment.
També s’acorda amb les cobles els recorreguts amb els administradors.
2. Actualització de les plantilles de les comparses
Es demana la llista de voluntaris com cada any a les comparses. També s’accepta la
proposta d’actualitzar anualment en la junta abans de Patum la llista de titulars amb el
cap de colla de cada comparsa. Aquestes seran les comparses oficials de Patum a
Patum si la colla no anuncia canvis al Patronat Municipal de la Patum.
Pel que fa a la comparsa dels Plens i Maces s’acorda la proposta de fer la Patum amb
25 membres titulars, respectant els rols que fins ara s’havien dut a terme dins
l’organització. Després de Patum s’hauria de completar l’elaboració de nous
reglaments per part d’aquests 25 titulars. Queda pendent de validar aquesta proposta
per part de la comparsa en els propers dies.
3. Cartells, programes i tríptics
S’acorda seguir imprimint 1000 cartells per la Patum i 500 per la Patum Infantil; es
redueix de 3000 a 2000 el nombre de programes que aniran ensobrats i es vendran al
preu de 3€. Pel que fa als tríptics informatius es manté el nombre en 11000 exemplars,
9000 dels quals es distribuiran a les llars berguedanes i 2000 es repartiran des de punts
d’informació turística i establiments comercials de la ciutat. Respecte a les làmines
numerades, se’n segueixen fent 150 unitats tot i que s’estudiarà la possibilitat de
millorar-ne les vendes a través de “packs” o combinacions amb altres materials.

4. Actes
S’informa que les cobles encarregades de les sardanes seran la cobla “Ciutat de
Granollers” i la cobla “Berga Jove”.
Així mateix s’informa que, amb la voluntat d’ampliar les celebracions de la Patum més
enllà dels actes que se celebren estrictament de la plaça, com a novetat, es duran a
terme actes a diferents punts de la ciutat. També s’informa de diferents actes que
duran a terme diverses entitats berguedanes i de quina manera es dona suport.
5. Precs i preguntes
La Patum Infantil explica les novetats, especialment sobre la normativa del foc que
hauran d’aplicar la propera Patum. També les accions que es duen a terme per a
demanar l’excepció de la Patum d’aquesta normativa europea.
S’informa al Patronat que dilluns comencen les obres de la teulada de la Casa de la
Patum.

Es convoca la propera sessió pel divendres 14 de juliol de 2017

