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LA PATUM 2019
SORTEIG DE SALTS DE PLENS
Enguany i per tercera vegada, es duu a terme el sorteig de salts de Plens de Patum, obert als ciutadans i les
ciutadanes que desitgin gaudir de manera directa d’un dels moments més rellevants de la festa i que no hagin
saltat en cap ocasió o no ho hagin fet durant els darrers onze anys (la última vegada que van saltar va ser el
2007).
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Berga i la comparsa dels Vestidors de Plens i Maces, com a colla
responsable de les tasques tècniques i organitzatives dels salts de Plens, posen a disposició de la ciutadania un
total de 40 salts.

1. Actes i nombre de salts disponibles





Patum Completa de dijous (primer salt), 20 de juny: 10 salts
Patum Completa de dijous (segon salt), 20 de juny: 10 salts
Patum Completa de diumenge (primer salt), 23 de juny: 10 salts
Patum Completa de diumenge (segon salt), 23 de juny: 10 salts

2. Com participar-hi
La persona interessada a fer un salt, en tot cas major d’edat, ha de realitzar la sol·licitud o inscripció a través
d’una instància genèrica presentada en el Registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga, presencialment
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament (horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de les
9.00h a les 14.00h, i dilluns també de les 17.00h a les 19.00h) o bé telemàticament a través de la pàgina web de
l’Ajuntament.
Cada persona només pot realitzar una sol·licitud per aquest procediment, de manera que si en realitza més
d’una, en quedarà exclosa a través de l’anul·lació automàtica de totes les sol·licituds que hagi fet.
En l’apartat ‘sol·licito’ de la instància genèrica, caldrà aportar el nom, cognoms i DNI de la persona que
acompanyarà al saltador, també major d’edat.
Un cop realitzada la sol·licitud, s’utilitzarà el número del Registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga que
conté cadascuna (número de quatre xifres) per assignar els salts.

3. Assignació dels salts
L’assignació dels salts es realitzarà per sorteig.
Per a dur a terme el sorteig, es constituirà una mesa formada per un representant de cada grup municipal de
l’Ajuntament de Berga, un representant del Patronat Municipal de La Patum, l’alcalde accidental i la tècnica de
Participació ciutadana.
Es realitzarà un únic sorteig. Per a fer-ho, s’utilitzarà una aplicació informàtica que, de manera aleatòria, extraurà
quatre intervals de sol·licituds que es corresponen amb el nombre de salts disponibles per cada salt i dia, de
manera correlativa. En el cas que una sol·licitud es trobi en dos o més intervals, s’inclourà en el primer interval
guanyador.
L’assignació dels salts és nominal i intransferible. Un cop assignat el salt, no es permetrà l’intercanvi de dia ni de
salt.
La resta de persones sol·licitants, no guanyadores del sorteig, formaran part d’una llista d’espera, i en el cas que
es produeixi una baixa de les persones guanyadores, se les avisarà per ordre consecutiu segons la llista dels
números guanyadors.
En el cas que el nombre total de sol·licituds rebudes sigui inferior al nombre de salts disponibles, es procedirà a
l’assignació directa dels salts entre les persones interessades, per ordre de sol·licitud segons consti en el Registre
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general d’entrada. En el cas que no es puguin assignar tots els salts, aquests es cediran a la comparsa per a què
els pugui autogestionar.
Tanmateix, abans de la celebració del sorteig, es realitzarà el creuament de dades de les persones sol·licitants i
del registre de saltadors de la comparsa dels Vestidors de Plens i Maces per tal de comprovar que no hagin saltat
en els darrers anys.

4. Dates a tenir en compte







Sol·licituds (presencials i telemàtiques): des del dilluns 20 de maig al dijous 30 de maig a les 14.00h
Sorteig públic i de lliure accés: divendres 31 de maig a les 18.00h a la sala de sessions de l’Ajuntament de
Berga
Comunicació dels resultats: l’assignació dels salts es donarà a conèixer mitjançant la publicació dels números
del Registre general d’entrada que hagin estat afortunats a la pàgina web municipal, a les xarxes socials i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Així mateix, es comunicarà personalment a les persones guanyadores
Renuncia dels salts: fins el dimarts 4 de juny a les 14.00h
Formació obligatòria per a les persones guanyadores (també acompanyants): dissabte 15 de juny, a les 16h
pel salt de dijous i a les 18h pel salt de diumenge a la plaça de la Ribera (punt de trobada: plaça de Sant
Pere, 1)
Recollida del tiquet del salt: les persones guanyadores, juntament amb els seus acompanyants, s’hauran de
presentar el dijous 20 de juny o el diumenge 23 de juny, en funció del salt assignat, a les 20.30h a la caseta
dels vestidors de Plens ubicada a la plaça de la Ribera, i acreditar-se mitjançant la presentació del DNI

5. Obligacions i recomanacions
Les persones guanyadores, junt amb els seus acompanyants, hauran d’assistir, obligatòriament, a la formació que
es durà a terme el dissabte 15 de juny, a les 16h pel salt de dijous i a les 18h pel salt de diumenge. La no
realització d’aquesta formació s’entendrà com a renuncia d’efectuar el salt. El mateix dia de la formació, caldrà
que les persones guanyadores emplenin un formulari d’inscripció amb les seves dades i les del seu acompanyant
a l’organització, amb la finalitat d’inscriure’s en el registre de saltadors de la comparsa dels Vestidors de Plens i
Maces.
En tots els casos, les persones que saltin hauran de mostrar un comportament adequat. En cas contrari, els
vestidors de Plens tindran potestat per a retirar el salt a aquelles persones que no estiguin en condicions òptimes
d’efectuar-lo.
En el cas que no es puguin assignar tots els salts, per no assistència a la formació, no recollida del tiquet el dia
previst o comportament inadequat del saltador o l’acompanyant el mateix dia del salt abans d’efectuar-lo, aquests
salts passaran a la comparsa per a què els pugui autogestionar.

6. Més informació
Àrea de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Berga.
Telèfon: 93.821.43.33 –extensió 3145Correu electrònic: planasvm@ajberga.cat

