Les persones sotasignants,
En/Na _________________________________________________________________________ ,
amb DNI __________________________
En/Na _________________________________________________________________________ ,
amb DNI _________________________
desitjant accedir a una de les 4 places d’Administradors/es per a les festes de La Patum de 2020, tenen a bé a demanar
que sigui acceptada la seva petició. Amb la signatura de la present, també declaren conèixer i estar d’acord amb els
criteris de valoració que regeixen l’elecció dels Administradors/es, així com els compromisos que hauran d’assumir en el
cas de ser escollits per la Junta General del Patronat Municipal de La Patum com a Administradors/es d’enguany.
Els Administradors/es es comprometen a assistir als següents actes:
Festes del Corpus – La Patum – Del 10 al 14 de juny de 2020:


Ple extraordinari del diumenge de l’Ascensió, per tal de rebre la confirmació oficial del seu càrrec. (24 de maig).



Missa Major del dijous i el diumenge de Corpus i Missa del divendres de Corpus, després d’haver estat recollits per
les respectives bandes de música a les hores convingudes amb anterioritat.



Patum de Lluïment de dijous i diumenge de Corpus (a la sortida de Missa Major), i Patum Infantil de Lluïment de
Divendres de Corpus (a la sortida de Missa).



Repartiment dels premis del Concurs de Dibuix Infantil el divendres de Corpus acabada la Patum Infantil de
Lluïment.



Lliurament dels Títols de Patumaire i de Patumaire d’Honor i entrega dels premis del Concurs de Cartells el dissabte
de Corpus al migdia.



Salt de Patum amb què se’ls obsequiarà el dissabte de Corpus durant la passada del vespre.



Lliurament dels diplomes dels nens i nenes acompanyants dels Administradors/es.



Altres actes de les festes del Corpus en els quals l’Ajuntament de Berga o el Patronat Municipal de La Patum
considerin oportuna la seva presència.

Festa d’Els Elois – 25 i 26 de juliol de 2020:


Passada de la festa d’Els Elois, el dissabte al vespre.



Ofici d’Els Elois a l’església de Sant Francesc, el diumenge al matí.



Presenciar el Ballet de Déu i participar en els balls de la Boda típica de l’Alt Berguedà, a la plaça de Sant Joan. I
posterior rebuda a l’Ajuntament de Berga.



Altres actes de la festa d’Els Elois en els quals l’Ajuntament de Berga i la Junta Conservadora d’Els Elois considerin
oportuna la seva presència.

Prèviament a l’inici de les festes del Corpus, l’Ajuntament de Berga realitza una reunió amb els Administradors/es, per
explicar-los el seu paper i les diferents tasques protocol·làries que comporta el seu càrrec.
I per a què així consti, signem la present, a la ciutat de Berga, el _______ d ____________ de 2020.
Signatura de les persones sol·licitants

DADES DE LES PERSONES CANDIDATES A ADMINISTRADORS/ES DE LA PATUM 2020
En/Na
Nom:
Cognoms:
DNI:

Telèfon:

Lloc de naixement:

Data de naixement:
En/na

Nom:
Cognoms:
DNI:

Telèfon:

Lloc de naixement:

Data de naixement:
Domicili

Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

Lloc de casament:

Data de casament:

Esteu vinculats i/o vinculades activament a La Patum? En cas afirmatiu, com?

Esteu vinculats i/o vinculades activament a entitats de Berga i/o el Berguedà? En cas afirmatiu,
quines?

En el cas de ser escollits i/o escollides com a Administradors/es, indiqueu el lloc de preferència per el
salt de Patum de la passada de dissabte al vespre i lloc de recollida els matins de dijous, divendres,
dissabte i diumenge de Corpus? (escriviu l’adreça completa)

Els/les sotasignants certifiquen que les dades anteriors són correctes.
Berga, ____ d ____________ de 2020.

