
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DELS ADMINISTRADORS  
PER LES FESTES DEL CORPUS DE BERGA DEL 2022 

 
 
Els Administradors tenen un paper destacat en les festes del Corpus de Berga. Són quatre parelles que 
representen els antics Quatre Barris en què es dividia la ciutat:  
 

 Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls) 
 Sant Pere (Esclafidors rebentats) 
 Centre o carrer Major (Esclafidors embotits) 
 Raval (Ravenisses)  

 
La primera referència documental d'aquestes figures data de l’any 1619. Tradicionalment, la seva tasca era la de 
recaptar fons per pagar les despeses de les festes de l'Octava de Corpus. Actualment, tenen un paper 
protocol·lari, presidint les festes des del balcó de l'Ajuntament.  
 
Les parelles que assumeixen aquest rol, any rere any, ajuden a La Patum de Berga a mantenir el llegat d’una de 
les tradicions més importants estretament lligades al Corpus. Les festes dels barris que se celebraven durant La 
Patum arriben als nostres dies a través de la figura dels Administradors i és per això que aquests prenen 
rellevància. Sense administradors La Patum no és la mateixa festa, tot i no ser-ne una part central, n’expliquen la 
història i ens remeten a un temps en què la importància dels barris era cabdal per a la vida del nostre poble.  
 
Durant la història, més de 3.000 berguedans i berguedanes han participat en la festa com a Administradors. El 
2019 es van complir 400 anys d’aquesta figura. Després de dos anys de pandèmia, l’Ajuntament de Berga, amb la 
intenció de recuperar i preservar la festa, convida a participar-hi més que mai i a donar-hi una nova embranzida. 
 
Compromisos  
 
Els Administradors es comprometen a assistir als següents actes: 
 
Festes del Corpus – La Patum:  
 Ple extraordinari del Diumenge de l’Ascensió, per tal de rebre la confirmació oficial del seu càrrec. 
 Missa Major del Dijous i Diumenge de Corpus i Missa del Divendres de Corpus, després d’haver estat recollits 

per les respectives bandes de música a les hores convingudes amb anterioritat.  
 Patum de Lluïment de Dijous i Diumenge de Corpus (a la sortida de Missa Major) i Patum Infantil de Lluïment 

de Divendres de Corpus (a la sortida de Missa). 
 Repartiment dels premis del Concurs de Dibuix Infantil el Divendres de Corpus acabada La Patum Infantil de 

Lluïment. 
 Lliurament dels Títols de Patumaire i de Patumaire d’Honor i entrega dels premis del Concurs de Cartells el 

Dissabte de Corpus al migdia. 
 Salt de Patum amb què se’ls obsequiarà el Dissabte de Corpus durant la passada del vespre.  
 Lliurament dels diplomes dels nens i nenes acompanyants dels Administradors.  
 Altres actes de les festes del Corpus en els quals l’Ajuntament o el Patronat Municipal de la Patum considerin 

oportuna la seva presència.  
 

Festa d’Els Elois:  
 Passada de la festa d’Els Elois el dissabte al vespre. 
 Passada de la festa d’Els Elois el diumenge al matí.  
 Ofici d’Els Elois a l’església de Sant Francesc el diumenge al matí.  
 Presenciar el Ballet de Déu i participar en els balls de la Boda típica de l’Alt Berguedà a la plaça de Sant Joan. 

I posterior rebuda a l’Ajuntament. 
 Actes de la festa d’Els Elois en els quals l’Ajuntament consideri oportuna la seva presència.  
 
Altres actes en els quals l’Ajuntament consideri oportuna la seva presència.  
 
Suport de l’Ajuntament de Berga   
 
Prèviament a l’inici de les festes del Corpus, l’Ajuntament realitza una reunió amb els Administradors, per tal 
d’explicar-los el seu paper i les diferents tasques protocol·làries que comporta el seu càrrec. Durant els dies de les 
festes, disposaran en tot moment d’una persona de referència que els ajudarà a resoldre els dubtes que puguin 

sorgir.  
 
 



Presentació de candidatures  

 
Enguany, poden presentar candidatures les parelles, durant el període ordinari. Si finalitzat aquest període hi ha 
menys de quatre parelles que ho sol·licitin, s’obrirà un període extraordinari per tal que persones a títol individual 
puguin optar a fer d’administradors i administradores (que posteriorment s’agruparan en parelles).  
 
El període ordinari per a presentar candidatures per a l’anualitat de 2022 és fins al 22 d’abril de 2022.  
 
Per a fer-ho, les persones interessades, majors d’edat, han de realitzar la sol·licitud 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. En la sol·licitud caldrà explicar els criteris de valoració que compleixen els i les candidates.  
 
Criteris de valoració  
 
Les candidatures en parella es valoraran d’acord amb els següents criteris:  
 
1. Data de casament:  
 Si el matrimoni s’ha celebrat durant el darrer any (entenent el darrer any com el període comprès entre 

l’Ascensió del darrer any i la celebració del ple de l’Ascensió d’enguany). 10 punts 
 Si el matrimoni es va celebrar amb anterioritat a l’Ascensió del darrer any. 5 punts  
 Si no existeix matrimoni. 0 punts  
 
2. Lloc de residència:  
 Si a la pràctica el domicili conjugal és a la ciutat de Berga. 10 punts 
 Si a la pràctica el domicili conjugal és a la resta de la comarca. 5 punts 
 Si a la pràctica el domicili conjugal és a fora de la comarca. 0 punts 
 
3. Vinculació a entitats berguedanes i/o comparses i músics de La Patum en els darrers cinc anys:  
 Si les dues persones hi estan vinculades i participen activament. 10 punts 
 Si una de les dues persones hi està vinculada i participa activament. 5 punts 
 Si cap de les dues persones hi està vinculada i participa activament. 0 punts  
 
Per a més informació 
 
Ajuntament de Berga (àrea d’Alcaldia)  
Tel. 93.821.43.33 –extensió 3201- 
Correu electrònic: alcaldia@ajberga.cat  
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