Temes tractats en la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 26/04/19
1. Proposta de restauració anual de la comparseria
La restauradora ha presentat la seva proposta de restauració per la comparseria d’enguany. Tenint en
compte que la Casa de La Patum va patir un episodi d’alta humitat a final de 2018, i que posteriorment
l’Ajuntament va prendre les mesures adients per a equilibrar tant la humitat com la temperatura, la
restauració d’enguany es focalitzarà en reparar els danys causats en les parts amb materials orgànics de
les figures. Així mateix, la restauradora ha suggerit un possible canvi d’ubicació de la comparseria de
forma permanent per tal de millorar-ne la conservació. Respecte a aquest punt, des de la regidoria de
Patum s’ha recordat que el Patronat pot crear les comissions que siguin necessàries per tractar
qualsevol tema de manera concreta i específica i, en aquest cas, crear-ne una per valorar les possibilitats
de canvi d’ubicació a mitjà termini.
Es demana una atenció més constant a la Casa de La Patum per tal de controlar periòdicament l’evolució
de l’espai i la detecció de possibles d’incidències. Un factor que ajudarà a un correcte seguiment de
l’equipament és la propera instal·lació de wi-fi que permetrà poder consultar les dades d’humitat i
temperatura en temps real.
2. Proposta del recorregut de les passades de Patum
Pel dimecres es proposa un recorregut fixe que apareixerà en el programa i en el tríptic, en el qual
s’afegiran els salts dels regidors el dilluns mateix de la setmana de Corpus atès que el Ple d’investidura
del nou Ajuntament és el 15 de juny (el dia abans dels Quatre Fuets). Hi haurà l’oportunitat d’informar
d’aquests salts a través de l’aplicació mòbil que estarà a punt per Patum.
Pel dissabte la regidoria presenta una proposta integrant els salts dels Administradors i els de les places
que serà validada pels membres del Patronat en els propers dies.
3. Aplicació mòbil de La Patum
La regidoria de Patum ha encarregat, a instància del Patronat i fent ús del pressupost participatiu
destinat a projectes que escull el Patronat, l’elaboració d’una aplicació mòbil de la festa que contindrà
diverses funcions relacionades amb el seguiment i difusió de la festa. Serà de descàrrega gratuïta.
Es decideix que l’agenda de l’aplicació inclogui els actes paral·lels que organitzen algunes comparses per
tal de tenir a punt la festa, tal com vestir les carotes de Ple o els assajos.
Quan aquesta aplicació estigui a punt, serà presentada en una roda de premsa per tal de fer-ne difusió i
donar-la a conèixer al màxim de gent possible.
4. Informacions de la regidoria





En relació amb el sorteig de les places per accedir al balcó de l’Ajuntament per part de la ciutadania
durant les festes de Patum, s’ha informat que la previsió és que tot el procediment de sol·licituds,
sorteig públic i renuncies es faci entre el 20 de maig i el 14 de juny.
Es consensua que el trasllat de la comparseria des de la Casa de La Patum als baixos de
l’Ajuntament es faci durant la tarda del divendres 14 de juny per part de totes les comparses.
S’informa que la votació dels cartells finalistes per anunciar la festa de La Patum enguany està
experimentant un creixement en quant a la participació i es valora molt positivament el canvi
d’ubicació des de l’Oficina de Turisme als baixos de l’Ajuntament.
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