Acords de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum
22/09/2017
1. Benvinguda als nous membres de la Junta General
Es fa una breu presentació dels nous membres que composen la Junta General del
Patronat Municipal de la Patum, els quals, van ser nomenats en el passat Ple municipal en
data de 7 de setembre. La composició de la Junta General pels propers anys serà la
següent:

2. Explicació de les característiques d’un òrgan de participació sectorial
La tècnica de Participació Ciutadana i Festes de l’Ajuntament de Berga, i també secretària
del Patronat Municipal de la Patum, exposa quines són les característiques d’un òrgan de
participació sectorial, com ho és el Patronat. En primer lloc es fa un repàs dels principals
punts dels Estatuts vigents i es fa una valoració de la seva implementació respecte a
l’actual funcionament del Patronat. A continuació, s’exposen les característiques que
marca la normativa catalana i municipal sobre un òrgan d’aquest tipus i, finalment, es
comenten algunes especificitats d’altres òrgans a nivell de Catalunya així com possibles
punts de millora que es podrien arribar a introduir en els Estatuts actuals.
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A partir d’analitzar la figura del gerent, la Junta General del Patronat recupera la proposta
de crear una comissió de treball per tal de redefinir les tasques d’aquest càrrec i es
concreten les persones que en formaran part.
3. Informació sobre el nou Reglament de règim intern de la comparsa dels Plens
S’informa que la comparsa dels Plens ja ha elaborat el seu nou Reglament i que se n’ha fet
una revisió per part de la regidoria de La Patum amb la finalitat d’introduir alguns
suggeriments, com ja s’ha fet anteriorment amb la resta de les comparses.
Un cop finalitzats i presentats al Patronat la totalitat dels reglaments, es procedirà a la
seva publicació a la web de La Patum.
4. Informacions de la regidoria de La Patum
4.1. Acte de celebració de la proclamació de La Patum com a Patrimoni Oral i Immaterial
de la Humanitat
Per a l’esmentat acte, es proposa dur a terme uns petits documentals que recullin el
testimoni de persones involucrades en la festa, com ja es va fer l’any passat. Es recullen
propostes per a millorar el format de l’acte de presentació i es deixa obert a noves
propostes que sorgeixin durant els propers dies.
4.2. Sol·licitud de fotografies de la festa per una exposició al Poble Espanyol de
Barcelona
S’informa de l’enviament de fotografies de la festa amb motiu d’una exposició en la qual
apareixeran les festes més icòniques de Catalunya.
5. Valoració de la possibilitat de celebrar una Patum extraordinària per a celebrar la
proclamació de la República Catalana
S’acorda per part de tots els membres que en funció dels resultats del referèndum i en
vista dels esdeveniments posteriors es convoqui un Patronat extraordinari per tal d’elevar
al Ple municipal la proposta de celebrar una Patum extraordinària.
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