
L’Ajuntament de Berga vol esde-
venir «punta de llança» per acon-
seguir que els nens de menys de
10 anys puguin participar en com-
parses del foc de la Patum i en al-
tres festes. Enguany això no ha es-
tat possible  i  l’alcaldessa Montse
Venturós reclama una llei pròpia
que tingui en compte les especi-
ficitats de les diferents manifesta-
cions culturals a les quals afecta.
Així ho va demanar ahir en la va-
loració final de la Patum.

Tal com  ha informat aquest
diari, a la Patum Infantil d’en-
guany els angelets de menys de 10
anys no van poder fer la seva feina
de creuar enmig del rectangle del
salt de les maces i només van po-
der ser-hi al final, un cop ja havien

petat els fuets. Durant els salts van
haver de romandre amb el tabaler.
«Trobem que és un greuge», atès
que el foc té un paper central en la
Patum. L’alcaldessa Venturós va
criticar que les directives euro-
pees «desconeixen la cultura del
foc, la tradició mediterrània».

En els darrers anys l’Associació
de la Patum Infantil ha reclamat
que no es consideri la festa piro-
tècnia sinó tradició i cultura. L’al-
caldessa ha indicat que la Patum,
una festa que el 2005 va ser reco-
neguda com a Obra Mestra del
Patrimoni Oral i Immaterial de la
Humanitat, «ha de tenir una regu-
lació pròpia» que permeti mante-
nir-ne els costums i la idiosincrà-
sia. «Ningú ens pot dir com hem
de fer la festa». L’alcaldessa de Ber-

ga aposta perquè hi hagi una unió
de les festes del foc que es fan a
Catalunya  i als Països Catalans
perquè es canviï la normativa. 

Justament, diumenge de Cor-
pus, després de la Patum de lluï-
ment, la consellera de Cultura,
Maria Àngela Vilallonga,  va expli-
car que estava al cas de la proble-
màtica del foc a la Patum Infantil.
La consellera va beneir la decisió
d’allunyar  els àngels del foc i
acostar-los a les maces un cop ha-
guessin petat, però es va compro-
metre a   estudiar totes les possi-
bilitats per adaptar la llei, per bé
que va demanar paciència.

D’altra banda, l’alcaldessa
Montse Venturós, ahir, va tornar a
posar damunt la taula una vella
assignatura pendent: que la festa

tingui un finançament estable. La
dirigent va dir que enguany el Go-
vern només ha donat 15.000 euros
per a la Patum,  quan la xifra era
de 90.000 euros el 2015.El consis-
tori paga gairebé en solitari els
més de 300.000 euros que costa
fer la festa. 

El 30 de maig del 2012 una de-
legació berguedana encapçalada
per l’aleshores alcalde Juli Gen-
drau va presentar al Parlament
una proposta perquè la Patum
tingués una legislació pròpia amb
10 articles, que va rebre el visti-
plau de tots els grups de la comis-
sió de Cultura i Llengua. Tanma-
teix,  fins ara no s’ha materialitzat
aquest projecte i ha quedat en no
res.   Aquella proposta preveia que
la Generalitat pagués un 33% de
la festa, una altra tercera part els
patrocinadors privats, i l’altre 33%
el consistori.

L’Ajuntament considera que la
festa ha de tenir un finançament
d’acord amb la seva importància.
L’alcaldessa va dir que l’actual  si-
tuació  «és insostenible» i que la
Patum de Berga pateix  un greuge
respecte  d’altres manifestacions.

D.C.BERGA

El govern de Berga reclama una
normativa pròpia de la llei del foc
L’alcaldessa Venturós diu que la Patum vol ser «punta de llança» per mantenir les tradicions

L’institut Serra de Noet ha gua-
nyat el premi Catalunya Cons-
trucció 2019. La candidatura pre-
sentada per Joan Fabregat, Aveli-
no Alcocer, Josep Maria Fabregat,
Óscar Rodríguez i Josep Malgosa
pels treballs de l’institut Serra de
Noet a Berga ha estat la guanya-
dora del Premi Catalunya Cons-
trucció 2019 en la categoria d’In-
novació en la Construcció. El cen-
tre es va posar en servei el 30
d’abril d’enguany.

Aquest centre educatiu «és
l’edifici públic més gran» fet a Ca-
talunya amb un sistema construc-
tiu basat en la fusta, i s’han utilitzat
panells de fusta contralaminada
CLT que «permeten assolir un alt
grau de sostenibilitat mediam-
biental i reduir la demanda ener-
gètica». El jurat dels premis va va-
lorar el fet que «tot el projecte es
va desenvolupar amb el sistema
BIM i programa de representació

REVIT, la qual cosa ha permès una
excel·lent optimització del procés
constructiu». També s’ha aconse-
guit reduir  la producció de resi-
dus. El jurat també va valorar  «la
sostenibilitat de tot el sistema, in-
crementada per la seva fàcil des-
construcció».

La cerimònia de lliurament de
la  setzena  edició dels Premis Ca-
talunya Construcció va tenir lloc
en el marc de la Nit de la Construc-
ció organitzada pel Col·legi d’Apa-
relladors de Barcelona (CAA-
TEEB), i que  es va celebrar a la seu
de l’Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC).  En-
guany s’han presentat  128 candi-
datures d’equips i empreses res-
ponsables de dirigir, coordinar i
projectar obres acabades durant
el 2017 i el 2018.    Després de fer
una primera selecció, el jurat va
escollir 18 finalistes en les 5 cate-
gories professionals i 4 finalistes
per als treballs final de grau. 

REDACCIÓ BERGA

L’institut Serra de Noet 
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Més de 5.000
descàrregues de
l’app de la festa
Més de 5.000 persones
s’han descarregat l’aplicació
de Patum estrenada aquest
Corpus. D’aquestes,  3.200
ho han fet amb  Android i
1.800 amb Apple. L’aplicació
permetia seguir en directe
l’itinerari de les passades. Al
moment de màxima utilitza-
ció la van fer servir simultà-
niament 300 usuaris. 


