Temes tractats en la Junta General del
Patronat Municipal de La Patum 31/05/19
1. Novetats de La Patum 2019
Enguany els salts de les autoritats locals corresponents al recorregut de dimecres es donaran a conèixer
mitjançant la nova aplicació mòbil de La Patum. Respecte als actes paral·lels, s’incrementa l’oferta
d’activitats i espectacles musicals per a diferents franges d’edat.
Es dona continuïtat a les campanyes ja iniciades dotant-les de més activitats, com són les de Vull la Nit!
Festes lliures de sexisme i la campanya per als consums menys abusius. I s’inicia la campanya
Patumaigua, L’aigua també vol anar a Patum, que té com a objectiu prevenir el consum menys abusiu
principalment entre els joves.
Aquesta tarda s’ha realitzat el sorteig de les places del balcó de l’Ajuntament durant les Patums
completes així com el sorteig dels salts de Plens, per tercer any consecutiu.
La comparsa dels Nans Vells estrena vestits nous amb un disseny basat en les jaquetes que portaven els
Miquelets durant la Guerra de Successió.
Es mantenen els autobusos per tal de facilitar el desplaçament des de diferents punts de la comarca a
Berga i gaudir de la festa.
S’ha editat un conte de La Patum en anglès, que es presentarà properament i es distribuirà a les escoles
i biblioteques del Berguedà.
Finalment, s’han programat canvis en la recollida del Porta a Porta en els carrers i places on es duen a
terme els actes de La Patum, per tal de facilitar que tant els passacarrers com les Patums a la plaça es
puguin dur a terme sense dificultat.
2. Recorregut definitiu dels salts de Patum
S’exposen els recorreguts definitius dels salts de Patum. El recorregut del passacarrers de dimecres
mantindrà un traçat similar al de l’any passat, i sobre aquest les autoritats locals hi situaran els seus salts
en els propers dies. Així mateix, properament es definiran quins llocs seran d’aixopluc en cas de pluja.
3. Aplicació mòbil de La Patum
La propera setmana es presentarà públicament en roda de premsa. Com ja s’ha exposat en anteriors
Patronats, l’aplicació inclourà una part històrica i una part funcional en la qual destaquen els recorreguts
dels passacarrers amb geolocalització, l’agenda d’actes i els avisos d’última hora. De cara a l’any que ve
ja hi ha algunes propostes d’ampliació de funcionalitats o continguts, com és dotar-la d’una major
informació turística.
4. Distribucions dels programes i els desplegables de Patum
Des d’aquest diumenge ja es podran adquirir els programes a l’Oficina de Turisme, a un cost de 3 euros,
i també les làmines del cartell guanyador, a 10 euros. A partir de la propera setmana, es distribuiran
9.000 desplegables a les llars de Berga i uns 4.000 estaran a disposició de la ciutadania i els visitants en
diferents punts, com l’Ajuntament o l’Oficina de Turisme.

1

5. Altres informacions de la regidoria
 Prèviament a Patum, s’han programat dues sessions formatives sobre violències sexistes en oci
nocturn adreçades a les comparses.
 El trasllat de la comparseria des de la Casa de La Patum a l’Ajuntament es durà a terme el 14 de
juny a la tarda, i el retorn el 28 de juny també a la tarda.
 En el proper Patronat, corresponent al 5 de juliol, es tractarà la seva nova composició, atès que
cal renovar els membres que ho són en qualitat de representants dels grups polítics i també
aquells membres que van ser nomenats l’any 2015 i, per tant, segons els Estatuts finalitzen la
seva representació.
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