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LA PATUM 2018
ACCÉS AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT DE BERGA
DURANT LES FESTES DE LA PATUM
Enguany i per primera vegada, s’obre l’accés al balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum, als
ciutadans i les ciutadanes que desitgin gaudir d’un dels actes de les festes, que es duen a terme a la plaça de
Sant Pere, des d’aquest emplaçament.
En concret, es podrà accedir als balcons de la passada de dimecres al migdia, les passades de dimecres i
dissabte al vespre, les Patums Completes de dijous i diumenge (segons balcons) i la Patum Infantil
Completa (segon balcó), mitjançant ordre d’arribada (en el cas de les passades) o sorteig (en el cas de les
Patums a la plaça).
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Berga posa a disposició de la ciutadania 378 places, de les quals 250
corresponen a les passades i 128 a les Patums a la plaça.

1. Actes i nombre de places disponibles







Passada de dimecres al migdia, 30 de maig: 50 places
Passada de dimecres al vespre, 30 de maig: 100 places
Patum Completa de dijous (segon balcó), 31 de maig: 50 places
Patum Infantil Completa (segon balcó), 1 de juny: 28 places
Passada de dissabte al vespre, 2 de juny: 100 places
Patum Completa de diumenge (segon balcó), 3 de juny: 50 places

2. Com participar-hi
En el cas de les Patums a la plaça, la persona interessada, 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.
Respecte a l’accés al balcó per la Patum Infantil Completa (segon balcó), atès que les places es destinen a nens i
nenes de 3 a 14 anys, la sol·licitud o inscripció l’ha de realitzar també una persona major d’edat, actuant en la
seva representació, i aportant el document acreditatiu corresponent (llibre de família).
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. Per aquest
motiu, cal que concreti en la mateixa sol·licitud la següent informació:




Si desitja accedir al sorteig dels balcons de la Patums Completes de dijous i diumenge (segon balcó)
Si desitja accedir al sorteig de la Patum Infantil Completa (segon balcó)
Si desitja accedir als dos sortejos

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 les places.
En el cas de les passades, es permetrà accedir al balcó per ordre d’arribada, fins a completar l’aforament, tant en
les sortides com en les arribades.

3. Assignació de les places
En el cas de les Patums a la plaça, l’assignació de les places 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’alcaldessa i regidora de Participació popular i la tècnica de
Participació.
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El sorteig es realitzarà en dues fases. En primer lloc, se sortejaran els segons balcons de les Patums Completes
de dijous i diumenge, 31 de maig i 3 de juny, respectivament, en dues tandes. Per a fer-ho, s’utilitzaran 10 boles
numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i, posteriorment, se’n trauran 4 de manera
consecutiva. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes
i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre extret no coincideixi amb un número del Registre general
d’entrada d’una instància sol·licitant l’accés al balcó, es tindrà en compte el següent número registrat amb
aquesta motivació. A partir d’aquest número, es distribuiran les places del balcó en ordenació consecutiva i
ascendent. Posteriorment, es repetirà el procés per a repartir el segon bacó corresponent a la Patum Infantil
Completa de divendres, 1 de juny.
Per les Patums Completes de dijous i diumenge (segon balcó), se sortejaran 50 places, 25 per cada dia,
destinades a persones majors d’edat, acompanyades cadascuna per la persona que desitgin (fins a un total de
100 places), sense ser necessari que els acompanyants siguin majors d’edat (en el cas de ser menor d’edat,
quedarà sota la responsabilitat de la primera).
Per la Patum Infantil Completa (segon balcó), se sortejaran 14 places, destinades a nens i nenes de 3 a 14 anys,
acompanyats cadascun per la persona que desitgin (fins a un total de 28 places) amb les següents normes: en el
cas que el nen o nena guanyador tingui de 3 a 7 anys, l’acompanyant sempre haurà de ser una persona major de
18 anys, i en el cas que tingui de 8 a 14 anys, l’acompanyant podrà ser un altre nen o nena de 3 a 14 anys (en
aquest supòsit sempre hi haurà un adult responsable que els acompanyarà i esperarà a la sala d’Agermanaments
de l’Ajuntament) o bé una persona major de 18 anys.
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 que han d’ocupar el balcó, se les avisarà per ordre consecutiu segons la
llista dels números guanyadors.
L’assignació de les places és nominal i intransferible.
Si el nombre total de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles per cada acte, es procedirà a
l’assignació directa de les places entre les persones interessades.
En el cas de les passades, es permetrà accedir al balcó per ordre d’arribada, fins a completar l’aforament, tant
en les sortides com en les arribades. Per la passada de dimecres al migdia, 30 de maig, es permetrà l’accés al
balcó a partir de les 11.30h i fins a completar l’aforament (50 places).
Per la passada de dimecres al vespre, l’accés s’iniciarà a partir de les 19.30h i també fins a completar l’aforament
(50 places). Així mateix, s’obrirà el balcó des del moment en el qual acaben els tirabols a la plaça de Sant Joan i
també fins a completar l’aforament.
Finalment, per la passada de dissabte al vespre, 2 de juny, l’accés començarà a les 19.00h i fins a completar
l’aforament (50 places). També com el dimecres, s’obrirà el balcó des del moment en el qual acaben els tirabols a
la plaça de Sant Joan i també fins a completar l’aforament.

4. Dates a tenir en compte






Sol·licituds (presencials i telemàtiques): des del dilluns 7 de maig al dijous 10 de maig a les 14h
Sorteig públic i de lliure accés: divendres 11 de maig a les 18h a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga
Comunicació dels resultats: l’assignació de les places del balcó corresponents a les Patums a la plaça 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 de les places assignades: fins al divendres 25 de maig a les 14.00h

5. Obligacions i recomanacions
Les persones que accedeixin al balcó de les Patums a la plaça, tant guanyadores com acompanyants, hauran de
presentar-se deu minuts abans de l’inici de l’acte a la porta d’entrada de l’Ajuntament i acreditar-se mitjançant la
presentació del DNI. En el cas que siguin menors d’edat, també hauran de presentar la corresponent autorització
del pare, mare i/o tutor/a legal.

laça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

Un cop s’iniciï l’acte, no es permetrà l’accés al balcó en cap cas. Si un cop iniciat l’acte, una persona decideix
abandonar el balcó i sortir de l’Ajuntament, no es permetrà l’accés de nou.
En tots els casos, les persones que accedeixin al balcó hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de
respecte envers a la institució mentre es trobin dins de les dependències municipals.

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

