Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum
14/07/2017
1. Nomenament de la secretaria
Atès que des del passat mes d’abril el Patronat de la Patum és un òrgan de
participació sectorial, s’acorda nomenar en la figura de secretaria del Patronat a la
tècnica de Participació Ciutadana i Festes de l’Ajuntament de Berga. D’acord amb
l’article 5 dels estatuts del Patronat “la secretaria correspondrà a un vocal de la
junta general, que tindrà veu i vot, o una persona al servei de l’administració
pública corresponent. En aquest cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot”.
2. Valoració de La Patum 2017
a. Es comenten algunes mancances sobre el material de les comparses i es
comença a fer el llistat de les necessitats per a La Patum de 2018.
b. Es posa de manifest la necessitat de reorganitzar els espais de l’Ajuntament
on es vesteixen i s’organitzen les comparses per tal de millorar-ne el
funcionament.
c. Es posa en coneixement dels assistents que, enguany, hi ha hagut un
romanent superior de fuets de La Patum respecte edicions anteriors de la
festa. També s’informa que la custodia del romanent de fuets ha passat a
ser gestionada per la pròpia pirotècnia i que aquest servei està inclòs en el
cost anual de la contractació.
d. D’una banda, es valora positivament el ritme i l’hora de finalització de la
passada de dimecres al migdia, que va ser a quarts de tres,
aproximadament. També es valora positivament que la passada de
dimecres al vespre millorés la reducció del temps d’espera entre salts, fet
que va suposar l’agilització general del recorregut respecte els anys

anteriors. Pel que fa a la passada de dissabte, algunes comparses comenten
que va ser massa ràpida.
Es comenten alguns punts del recorregut que potser s’haurien de
replantejar per millorar-ne el funcionament.
e. Pel que fa a La Patum completa d’ambdós dies, de dijous i de diumenge, es
comenta que caldria escurçar el temps d’espera entre els salts de les
comparses. En aquest sentit, es demana augmentar l’agilitat a l’hora de
vestir als saltadors de Plens per evitar el retard de l’inici dels salts
corresponents.
A més, també es posa de manifest la necessitat de millora del sistema
d’emmagatzematge i repartiment de les granotes o vestits dels Plens.
f. Es planteja la necessitat de mantenir la passada dels administradors de
diumenge al matí, ja que històricament no s’havia fet sempre. També es
planteja la possibilitat de passar, sempre que es pugui, pel carrer Major
amb els administradors durant la passada de dissabte al matí.
g. Pel que fa al pla de seguretat, s’havia proposat explicar-lo a totes les
comparses en una reunió extraordinària abans de la celebració de La Patum
de 2017. En aquesta ocasió no es va poder dur a terme per qüestions de
temps, però es preveu fer-ho de cara a La Patum de 2018.
S’informa que l’empresa de seguretat no va complir amb el servei i que, per
tant, la major part de les mancances en aquest sentit s’atribueixen a aquest
fet. Es pren com a referència La Patum de 2016 per a poder fer autocrítica
(atès que aquell any el servei va funcionar correctament) i per a efectuar les
previsions per a una nova licitació en la qual ja s’està treballant. La millora
prevista s’hauria de basar en una reunió explicativa prèvia a La Patum amb
tot el personal de seguretat que haurà de treballar-hi per tal que es puguin
adaptar a les necessitats de la festa (a part, per suposat, de complir amb
tots els requisits del contracte).

Es preveu la retirada completa dels vehicles estacionats a la zona dels antics
jutjats durant les passades del vespre, on també cal millorar la il·luminació.
Es proposa fer algunes reunions per a parlar de millores en el pla de
seguretat ja que aquest està en constant evolució i millora.
h. Des de la Patum Infantil es valora positivament el desenvolupament de la
festa, tot remarcant negativament el factor de la normativa europea del foc
que limita la participació dels nens i les nenes d’entre 7 i 10 anys. Tot i això,
es valora que les comparses han estat més actives que quan les portaven
nens i nenes més petits. Des de l’Ajuntament, s’intentarà revisar la
normativa i es demanarà una adaptació de la normativa europea al Govern
de la Generalitat.
i.

En referència als actes paral·lels de La Patum, es fa una valoració molt
positiva en el cas de divendres amb l’espectacle infantil i el ball del vespre.
Pel que fa als concerts realitzats al barri vell, encara no es disposa del recull
de dades complet, però les primeres valoracions dels cossos de seguretat
són positives. Es comenta que el concert de dissabte organitzat per
l’Ajuntament a la zona de l’ambulatori va anar bé i es ressalta la millora en
la diversitat del públic i la sensació festiva i el bon ambient. Pel que fa a les
activitats nocturnes organitzades per l’Ajuntament, es procurarà avançar
l’hora d’acabament de forma progressiva cada any.

j.

Com a punts de millora general cal destacar el tema de la neteja que té
algunes mancances però que va millorant any rere any.

3. Renovació i aprovació dels nous membres de la Junta General del Patronat
Municipal de la Patum
En aquest Patronat es renoven els membres de la junta que van entrar a formar-ne
part l’any 2013 o abans i que han complert el seu mandat màxim (els membres es
renoven cada 4 anys i cadascun en pot formar part 8 anys com a màxim).

S’han proposat:
-

2 vocals “patumaires” i els seus corresponents substituts proposats pels caps
de colla.

-

1 vocal “patumaire” i els seu corresponent substitut proposat pels membres de
la corporació municipal.

-

1 vocal “patumaire” i el seu corresponent substitut proposat pels membres de
la corporació municipal per a reemplaçar el vocal que va renunciar a mig
mandat.

-

1 substitut de vocal “patumaire” proposat pels membres de la corporació
municipal per a un dels vocals que no tenia substitut.

-

3 substituts de representants polítics que no en tenien fins el moment.

-

1 vocal cap de colla que passa en la rotació ja establerta del torn de l’àliga al
torn del tabal i el corresponent substitut.

-

1 substitut de cap de colla que fins ara no en tenia de nomenat.

Tots aquests nomenaments es faran efectius durant la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament de Berga corresponent al mes de setembre.
4. Publicació dels reglaments de règim intern de les comparses a la pàgina web de
La Patum i creació de correus electrònics per a cada comparsa
S’acorda penjar els reglaments un cop estiguin tots acabats. També s’acorda crear
una adreça de correu electrònic per a cada comparsa de la qual n’és responsable el
cap de colla corresponent.
5. Estat de la “Casa de la Patum”
El regidor d’Urbanisme i Serveis Públics, Oriol Camps, explica les intervencions que
s’hi han dut a terme: la reparació de la teulada i el repàs de la pintura interior. Per
altra banda, Camps ha comentat que cal seguir treballant en els tractaments per a
tèrmits que s’informa que no suposen cap perill estructural. També cal seguir
avançant en l’actualització dels elements audiovisuals de l’exposició. Es calcula que

les comparses podrien instal·lar-se de nou a la “Casa de la Patum” pels volts de la
propera tardor.
6. Calendari de les sessions de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum
pel curs 2017/2018
Es proposen les següents dates pel que fa a les sessions ordinàries:
-

22 de setembre de 2017

-

10 de novembre de 2017

-

12 de gener de 2018

-

9 de març de 2018

-

27 d’abril de 2018

-

29 de juny de 2018

Es preveu que en la reunió del 22 de setembre, la tècnica de Participació Ciutadana
i Festes pugui exposar les característiques específiques d’un òrgan de participació
sectorial per tal d’estudiar-les i contrastar-les amb els actuals estatuts del Patronat
Municipal de La Patum.

7. Informacions de la regidoria de Patum
S’informa que a partir d’ara es convocarà a tots els membres a les sessions de la
Junta General del Patronat Municipal de La Patum a través d’una comunicació per
correu electrònic.
Es recorda que, d’acord amb els estatuts del Patronat, totes les comparses han
d’enviar les actes de les seves reunions a la regidoria per tal que quedin arxivades.
Es planteja la necessitat d’elaborar un reglament per a l’ocupació del balcó de
l’Ajuntament durant el dies de celebració de La Patum. Aquest reglament haurà de
ser participatiu i des de l’equip de govern es planteja oferir algunes places del balcó
als ciutadans a través del sorteig públic ja que es valora que en algunes ocasions el
balcó queda pràcticament desocupat.

S’informa que en breu s’efectuarà una reunió amb la comparsa dels Plens en la
qual s’iniciarà el procés de redacció del nou reglament de règim intern de la
comparsa.

