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Novetats Patum Infantil 2022 
 
Enguany la Patum Infantil, presenta un grapat de novetats. Aquestes són les següents: 
 

Millores generals 
 
- Renovació amb l’empresa de protecció de dades Windat 

Es renova el conveni de col·laboració amb l'empresa Windat. L'empresa Windat assessora i 
ajuda a l’entitat en qualsevol qüestió tècnica per garantir i complir tan la normativa com la 
legislació actual. 

 
- Certificats de delictes sexuals 

L'entitat com a referent cultural amb menors que som, obliguem a tots els cuidadors que 
participen en comparsa entregar el certificat amb el qual s’acredita que poden tractar amb 
menors i que altrament, no tenen cap delicte penal d'àmbit sexual en curs. 

 

- Redisseny de la pàgina web 

S'ha aprofitat per fer un redisseny més visual, atractiu i adaptat a tots els usuaris (nens i 
adults). En de mica en mica anirem ficant contingut. L'adreça és: www.patuminfantil.cat 

 

 
Promovem la participació 
 
- Eliminem alçades 

Per accedir al sorteig, eliminem el filtre d'alçades i ho fem només per filtre d'edat. A excepció 
dels gegants (que han de tenir una alçada mínima de 142 cm, ja que si no els 
cavallets d'aquests, tocarien a terra a l'hora de ballar-los). 

 

- Edat màxima per saltar de ple 
Excepcionalment i només aquest any, pugem l'edat màxima en la comparsa dels plens per 
compensar d'alguna manera els 2 anys sense haver pogut fer La Patum Infantil. Per tant, en 
comptes de limitar-ho a 14 els plens poden saltar fins als 15 anys. 

 

- Nou organigrama d’accés a les comparses 

Per accedir a les comparses, s’ha realitzat un nou organigrama. Aquest es pot consultar a 
través de la pàgina web (secció normativa, apartat de documentació) o es pot descarregar el 
PDF clicant aquí. 

 
- Eliminem els cicles 

Les comparses de ball, tenien 2 anys de continuïtat (l’any que el menor li tocava i l’any 
addicional per poder sortir a plaça sense la pressió del primer any). Doncs les comparses de 
ball, s’eliminen els cicles de 2 anys i passa a ser una comparsa d’un cicle, per tant, totes les 
comparses de La Patum Infantil renovaran de nens/es cada any. 
 
 

 

https://patuminfantil.cat/
https://patuminfantil.cat/wp-content/uploads/Organigrama-de-comparses.pdf
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- Eliminem els privilegis 
Eliminem la possibilitat que un fill de cuidador entri directe a comparsa sense sorteig previ. 
A partir d'ara, tothom haurà de participar en el mateix sistema de sorteig. La finalitat és 
promoure la igualtat en el procés de participació. 

 

Comparses de foc (Maces, Àngels, Guites, Plens i acompanyants) 
 
- Formació del foc CRE 

Aquest any la formació es farà abans dels assajos (i no durant la segona setmana d’assajos 
com era habitual). Per la qual cosa, els menors que estiguin en reserva d’una comparsa de 
foc també hauran de fer-la. Addicionalment, la formació del foc s’haurà de fer 
obligatòriament cada any. 

 
- Normativa interna: Nous cuidadors en comparsa de foc 

Per formar part en una comparsa de foc, s’afegeix 2 requisits: 

• Ser major d’edat o tenir complerts els 18 anys el 1r dia d’assaig 

• Tenir fet la formació del foc de les 5 lletres (RGCRE) 
 

 

Nou Recorregut 
 
- Nou Passacarrers 

Es pot trobar tota la informació a la pàgina web clicant aquí. 

El nou recorregut, es pot veure clicant aquí. 
És important destacar que es sortirà des del local dels joves (no del pavelló com sempre 
s’havia fet) i es farà 1 salt complet (totes les comparses a excepció dels plens) a l’Hospital 
Sant Bernabé. 
Un cop fet el salt, les comparses que no participin en el passacarrers, deixaran les comparses 
i seguiran el recorregut marcat en el mapa. 

 

Horaris, inscripcions on-line i molt més! 
 
- Tots els dies i horaris 

Tota aquesta informació, la trobareu publicada a la nostra web clicant aquí. 

 

 

Nous espais / ubicacions 
 
- Local d’entitats 

Aquest any, tant el sorteig a les comparses com la formació del foc es farà tot a la sala gran 
del local d'entitats. En comptes del local dels castellers, com portàvem fent en els darrers 
anys. 

 
- Berga residencial 

Aquest any, farem el salt complet a la nova residència de Berga, inaugurada just abans de 
començar la pandèmia de la COVID. 
Encara que sigui una residència privada, creiem que és important fer arribar La Patum Infantil 
a tota la gent gran possible de Berga. 

https://patuminfantil.cat/2022/nou-passacarrers
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1f4PCOe2PheYQS1sJwOqPiGsygT79OYFQ&ll=42.104070046567564%2C1.8484807500000056&z=17
https://patuminfantil.cat/2022/dates-i-horaris
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- Local dels joves 

Deixarem les comparses a l’últim dia d'assaig i s'iniciarà el passacarrers des d'aquí. En acabar, 
es tornaran a deixar el mateix centre. Està ubicat al C/Mossèn Espelt, 13  
 
 

Col·laboració amb actes conjunts de La Patum de Berga 
 
- Actes dels 400 anys 

Enguany i amb motiu dels diferents aniversaris de comparses de La Patum, La Patum Infantil 
participarà en aquells actes on se li ha demanat la seva presència. 

 
 

Aquests, són totes les novetats que presentem enguany des de l’Associació de La Patum Infantil.  

Atentament, 
 

 
 
La Junta de La Patum Infantil 
info@patuminfantil.cat 
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