Temes tractats en la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 13/09/19
1. Donació de compte de la nova composició del Patronat pel bienni 2019-2021
Tal i com es va aprovar pel Ple municipal en data d’ahir, 12 de setembre de 2019, la nova composició del
Patronat pel bienni 2019-2021 és la que consta a continuació, d’acord amb els seus Estatuts vigents:
MEMBRES DE DRET, AMB VEU I VOT
CÀRREC

NOM I COGNOMS DEL TITULAR

NOM I COGNOMS DEL SUPLENT

President/ presidenta
Vicepresidenta primera
Vicepresident segon
Regidor Vocal CUP
Regidor Vocal Junts per Berga
Regidor Vocal ERC
Regidor Vocal PSC
Vocal caps de colla
(comparsa dels Plens i Maces)
Vocal caps de colla
(comparses de l’Àliga, els Àngels i
el Tabal)
Vocal caps de colla
(comparses dels Nans Nous, els
Nans Vells i els Turcs i Cavallets)
Vocal caps de colla
(comparses de la Guita Grossa i
la Guita Xica)
Vocal patumaire caps de colla
Vocal patumaire caps de colla
Vocal patumaire caps de colla
Vocal patumaire Ajuntament
Vocal patumaire Ajuntament

Montserrat Venturós i Villalba
Roser Valverde i Lojo
Ivan Sànchez i Rodríguez
Marià Miró i Manubens
Ferran Aymerich i Torner
Maria Dolors Tous i Bruch
Abel Garcia i Marín

Aleix Serra i Uró
Eloi Escútia i Fors
Roser Rifà i Jané
Marc Marginet i Sensada
Ramon Camps i Garcia
Marc Ortega i Cáceres

Joan Sala i Cosp

Antolí Barra i Pérez

Xavier Prat i Maldonado

David Perarnau i Canal

Òscar Guijarro i Fernández

David Cussà i Mollón

Jordi Capdevila i Carbajo

Eloi Martínez i Cortina

Ramona Riu i Costa
Daniel Massana i Cardona
Jordi Selga i Feixas
Jaume Vima i Bofarull
Martí Villegas i Pons

Joan Olalla i Sala
Èric Díaz i Subirana
Ramon Miquel Safont i Macho
Ramon Escobet i Rius
Marta Pont i Roca

2. Explicació de l’estat de la comparseria
La restauradora de La Patum exposa l’estat actual de la comparseria posteriorment a la festa d’enguany.
Es constata que a part de les incidències habituals de cada any derivades de La Patum, també presenten
afectacions fruït de l’episodi d’humitat de la passada tardor a la Casa de La Patum. Per aquest motiu, es
reprèn la proposta d’una de les últimes sessions del Patronat de crear una comissió executiva amb la
finalitat de trobar un millor emplaçament per a l’equipament. En aquest sentit, en les properes
setmanes es tractarà aquesta qüestió entre els regidors electes i, posteriorment, es crearà aquesta
comissió, en la qual hi prendran part també alguns membres del Patronat.
3. Determinació de la finalitat del pressupost participatiu de La Patum 2020 (3.000€)
Per tercer any consecutiu, els membres del Patronat proposen diferents projectes en els quals invertir
3.000€ del pressupost municipal, amb l’objectiu de millorar la festa. De les diverses propostes
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plantejades fins al moment, es consensua que es demanarà pressupost d’algunes d’elles per tal de
determinar en el següent Patronat quina o quines es poden dur a terme.
L’any 2018 es va destinar el pressupost participatiu a incrementar la dotació econòmica dels premis del
concurs de cartells i el 2019, a la creació de l’aplicació mòbil de La Patum.
4. Proposta del concurs de projectes pel disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum
Els actuals vestits dels gegants són del 2009 i ja presenten alguns signes de deteriorament. Per aquest
motiu, s’ha cregut convenient plantejar fer un concurs públic adreçat a professionals del disseny i de la
moda per tal de renovar el vestuari.
En les properes setmanes es concretarà el calendari per tal d’iniciar i poder-lo dur a terme dins del
període 2020-2021.
5. Acte de celebració de la proclamació de La Patum com a Patrimoni oral i immaterial de la humanitat
per la UNESCO
L’acte, que se celebrarà el divendres 22 de novembre, se centrarà de nou i per quart any consecutiu, en
la projecció de les entrevistes realitzades a dues persones que han contribuït de manera activa en la
festa.

Berga, 13 de setembre de 2019
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