Normativa Interna

NORMATIVA INTERNA - 2016
Tota persona que participi activament a la Patum infantil com a cuidador, ha d’acceptar
aquesta normativa, ja que el propòsit d’aquesta és promoure un millor enteniment entre
els components l’organització.

ASSOCIACIO PER LA PATUM INFANTIL.
Es una entitat independent apolítica, laica i sense ànim de lucre, que s’encarrega d’organitzar la festa de la
patum infantil, amb estreta col·laboració amb l’Ajuntament i el Patronat.
Amb la seva junta directiva es el màxim organisme decisori de les decisions que afectin a el funcionament
de la mateixa.

CAPS DE COLLA
Els caps de colla son les persones encarregades de dirigir la comparsa tant en mètodes d’assaig com en el
control general de la mateixa, coordinaran tot l’equip de col·laboradors i faran d’enllaç entre els pares i
mares i la Patum Infantil.
Repartiran de manera equitativa entre totes les nenes i nens tots els salts que tingui que fer la comparsa.
Seran designats per la junta de l’Associació per la Patum Infantil, tenint en compte diferents aspectes a
l’hora d’escollir un nou cap de colla, com podria ser la seva trajectòria patumaire o la seva dedicació al llarg
del temps a la comparsa en qüestió.

NORMATIVA INTERNA - 2016
CUIDADORS

Cap comparsa podrà incorporar nous cuidadors sense abans consultar-ho a els responsables de
l’Associació que serà qui en ultima instancia donarà la seva conformitat a la nova incorporació.
Aquesta nova incorporació no tindrà dret fins al quart any a poder fer entrar un fill o net per via directa en la
primera participació.

ASSAIGS
Es designarà una persona encarregada del material (comparsa i complements) que vetllarà pel bon ús
d’aquest i s’encarregarà de que els responsables de cada comparsa recullin el material correctament.
Facilitem doncs la feina d’aquest responsable.
Els assajos fets fora del pavelló, ha d’haver-hi obligatoriament un responsable, com a mínim, de cada
comparsa per carregar i descarregar al lloc destinat.

SOBRE EL MATERIAL
El material de la Patum Infantil (comparses i complements) són responsabilitat dels restauradors i
professionals designats per a l’efecte. Està terminantment prohibit retocar o modificar les comparses i
complements de La Patum Infantil si no s’és un responsable designat per a l’efecte.
Cap complement o comparsa de la Patum Infantil es traurà fora del recinte d’assaig. Ningú sota cap
concepte pot emportar-se a casa cap complement de la Patum Infantil a no ser que sigui un responsable o
restaurador. Els cuidadors d’una comparsa es responsabilitzaran del bon ús d’aquesta.
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CONVIVÈNCIA
S’evitaran en la mida del possible el tracte groller entre nosaltres mateixos, de
manera que si hi ha algun problema intern, el solucionarem entre tots a l’interior del
local. Amb això pretenem evitar una mala imatge de la Patum Infantil i de nosaltres
mateixos.
Els pares i mares responsables dels seus fills ho són d’aquests, no de com treballem
ni dels nostres mètodes d’assaig. Si hi hagués algun problema amb algun pare o
tutor, procedirem a parlar amb els responsables de coordinar l’equip de cuidadors
que solucionaran el problema el més ràpid possible.

PATUM A LA PLAÇA
Els caps de colla estaran localitzables i en contacte amb els responsables de l’Associació per qualsevol tema
que pogués sorgir i juntament amb el seu equip de cuidadors seran responsables en tot moment del control
de les nenes i els nens, saben en tot moment a on son i coordinant els torns dels salts. Així mateix es podran
coordinar amb les mares i pares sobre diferents aspectes durant la Patum a la plaça.
En la mida del possible intentarem no entrar tots de cop al mig de la plaça, de manera que no es vegi una
presència massiva de “camises negres “.
No sortirà cap nen a la plaça amb complements que no siguin autoritzats per l’organització de la Patum
Infantil. Això comportarà que el nen no pugui saltar fins que accepti les normes.

Disfrutem de la festa tant com puguem i gaudim del privilegi d’ajudar a que la Patum
tingui continuitat, fent possible que els nens tinguin la Patum que es mereixien.
Si una cosa ens manté tots units i és denominador comú, és l’estimació per
La Patum Infantil.

Gràcies per la vostra col.laboració

