Temes tractats en la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 05/07/19
1. Valoració de La Patum 2019
Recorreguts de les passades
Atès que la passada de dimecres s’allarga excessivament, en la passada de dissabte es fa un
replegament de les comparses cada quatre salts per tal d’agilitzar-la. Es proposa, a principi de l’any que
ve, fer una reunió entre les comparses implicades en les passades i l’Ajuntament amb l’objectiu
d’establir uns recorreguts que permetin un millor desenvolupament de les passades.
Cordó de seguretat dels músics
Es detecten mancances en la prestació del servei, que es traslladaran a l’empresa responsable. Així
mateix, s’exploraran noves fórmules de millora per a l’any que ve.
Funcionament dels fuets
Arran de la detecció d’algunes deficiències en el funcionament dels fuets en els primers actes de La
Patum, l’empresa proveïdora subministra de nou aquest material.
Es segueix amb el sistema d’entrega i recollida de fuets implementat l’any passat, per part de
l’Ajuntament a les comparses, per tal d’optimitzar al màxim el seu subministrament i per tant estalvi.
Actes paral·lels
El concert de dimecres, corresponent a la inauguració del Punt Lila-Vull la nit!, té poca afluència de
públic pel fet que la passada acaba força tard.
Pel que fa a les activitats de dissabte a la tarda, que inicialment es traslladen a cobert el dia anterior pel
risc de pluja, tenen també poca afluència de públic. En aquest sentit, es proposa per al 2020 mantenir
tots els actes paral·lels a l’exterior i, en el cas de pluja, posposar-los per altres dates.
El concert de dissabte registra molta afluència i es valora molt positivament avançar els horaris de les
actuacions dels caps de cartell.
Respecte al concert de diumenge, corresponent a la revetlla Patumaire, té força afluència de públic i
permet descongestionar la plaça durant La Patum completa, així com oferir una activitat alternativa al
coincidir amb la nit de Sant Joan.
Campanyes de prevenció de violències sexistes, Patumaigua i campanyes de foment de consums menys
abusius
Es valoren molt positivament, i es preveu poder-les ampliar l’any que ve amb noves activitats.
Pel que fa al Punt Lila-Vull la nit!, registra un total de 1.236 atencions (1.219 el 2018), consolidant-se
com un servei de referència.
Respecte a la Patumaigua, s’esgoten les 15.000 aigües que l’organització posa a disposició del públic en
general.
Finalment, la barra sense alcohol subministra un total de 500 còctels i entorn de 400 biquinis.
Mecanismes de participació: sortejos i assajos
Enguany, per segon any consecutiu, es permet l’accés al balcó de l’Ajuntament per part de 50 persones
tant a les sortides com a les tornades de les passades, constatant-se una elevada demanda.
Així mateix, es registren 245 peticions pel sorteig de 50 places per accedir al balcó durant el tercer i
quart salt de les Patums completes i 26 peticions pel sorteig de 18 places pel balcó durant el tercer i
quart salt de la Patum Infantil.
També, per tercer any consecutiu, la comparsa dels Vestidors de Plens i Maces, conjuntament amb
l’Ajuntament, organitzen el sorteig per accedir a saltar de Ple, registrant-se 73 peticions per 48 places.
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Aplicació mòbil de La Patum
Es valora molt positivament el seu funcionament, especialment pel fet que permet seguir en directe el
recorregut de les passades. Un cop finalitzada La Patum, ja s’estan plantejant les noves funcionalitats a
introduir de cara a l’any que ve.
L’aplicació registra un total de 5.000 descàrregues (3.200 per Android i 1.800 per Apple), més de 30
ressenyes la valoren positivament amb cinc estrelles i durant les passades es registren pics d’unes 300
persones consultant-la simultàniament.
Estat del finançament
S’exposa la necessitat d’optar a una via directa de finançament per part del Departament de Cultura de
la Generalitat, enfront de les subvencions concedides fins al moment en règim de concurrència
competitiva amb altres ens locals.
2. Informe de l’estat estructural de la Casa de La Patum
D’acord amb l’informe emès per tècnics municipals, l’últim episodi de goteres de la Casa de La Patum es
detecta l’abril de 2018, al qual ja es dona solució, i es constata que la humitat actual de l’edifici prové
del subsòl. En aquest sentit, després de l’estiu una de les possibles mesures que es preveu implementar
és un sistema de ventilació, que actuaria de manera complementària a l’actual deshumificador (instal·lat
el desembre de 2018).
3. Renovació de la composició del Patronat pel bienni 2019-21
Atès el canvi en la composició del Consistori arran de la celebració de les eleccions municipals, així com
la finalització del mandat d’alguns membres que formen part del Patronat en l’actualitat, en les
properes setmanes es nomenaran els nous membres que l’integraran pel proper bienni.
4. Calendari de les sessions ordinàries de la Junta General del Patronat pel curs 2019-20
Queda establert de la següent manera:









13 de setembre de 2019
8 de novembre de 2019
31 de gener de 2020
21 de febrer de 2020
27 de març de 2020
24 d’abril de 2020
29 de maig de 2020
3 de juliol de 2020

2

