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COMUNICAT DE PREMSA DE 17 INTEGRANTS DE LA  
COMPARSA DE PLENS I MACES 

 
La comparsa de Plens i Maces es veu obligada a presentar aquest comunicat de 
premsa com a conseqüència de la polèmica generada arran del cessament forçós de 
tres membres de la comparsa el passat 21 de gener de 2017.  
 
L'expulsió dels tres membres de la comparsa ha estat motivada per múltiples i 
reiterades faltes que van del simple desaire a la gravetat més absoluta, havent posat 
en perill, en diverses ocasions, el bon funcionament de les tasques que portem a 
terme els vestidors. Malgrat les oportunitats de canvi que els hem brindat, la seva 
actitud no ha variat, ans al contrari, ha esdevingut intolerable, amb un atac clar contra 
la bona harmonia de la comparsa i creant un desconcert per tal d'instrumentar una 
conxorxa disfressada de reforma estatutària, recerca de falsa democràcia i 
transparència opaca, orquestrada a esquenes de la gran majoria de la comparsa i 
provocant un dolorós trencament a la colla. 
 
Avui en dia, la paraula democràcia empatitza molt i és molt fàcil alçar-la com a 
bandera, i som sabedorsdels efectes que té aquesta paraula en l'opinió pública. Se'ns 
acusa de dictadors, poc democràtics i sense transparència, però el cert és que la 
comparsa de Plens i Maces es regeix, des del 4 d'abril de 2009, per un reglament de 
règim intern. 
 
Aquest reglament de règim intern va ser elaborat, consensuat i acceptat de forma 
lliure i voluntària per tots els vestidors que formaven part de la plantilla en el moment 
de la seva redacció, així ho han fet també tots els vestidors que han entrat a formar 
part de la comparsa amb posterioritat, de forma lliure i voluntària. Prova és que 
aquest reglament de règim intern està signat per tots aquells que han sigut membres 
de la comparsa de Plens i Maces des del 2009 i fins a la present data, com a mostra de 
la seva conformitat, acceptació i compromís amb el mateix. Queda palès, doncs que 
fa vuit anys que la comparsa de Plens i Maces ja va fer l'exercici democràtic que ara 
alguns presumeixen liderar. 
 
Tots els membres de la comparsa de Plens i Maces hem estat elegits democràticament 
d’acord amb el nostre reglament i volem deixar clar que les normes internes que 
regeixen la colla no exclouen cap persona ni discriminen ningú i que, sota cap 
concepte, exclouen la possibilitat que les dones formin part de la comparsa, 
desmentint així el què s'ha publicat en diverses notícies durant les darreres setmanes. 
 
La comparsa de Plens i Maces pot presumir de bona organització, capacitat de gestió 
i transparència. N'és un clar símptoma que des de l'any 2009 es fa un recull exhaustiu 
de les dades de tothom qui salta de ple, amb finalitats de control i estadística. 
Aquestes dades són traslladades anualment al Patronat pel seu coneixement i anàlisi, 
ja que entenem que és l'òrgan que ha de vetllar per la promoció i difusió de la festa en 
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tots els seus aspectes. Tal i com es pot comprovar, un 74% de persones que han saltat 
de ple, ho han fet una única vegada, dada que demostra de forma clara i inequívoca 
que els salts de plens es reparteixen de forma justa i lícita i que les afirmacions 
d'aclapadadors de poder, màfia encoberta i altres adjectius injustos queden en simple 
fum al demostrar les dades reals i objectives amb les que treballem, seguint així la 
nostra normativa interna, en la qual es disposa que és deure i obligació del cap de 
colla i de tots els vestidors donar les màximes oportunitats per tal que puguin saltar el 
màxim de persones possible. 
 
Volem que quedi clar que els membres de la comparsa de Plens i Maces estem 
totalment d'acord en la renovació, modernització, democratització i transparència de 
La Patum, tal i com manifestem expressament en el punt quart del recurs d'alçada 
presentat a l'Ajuntament de Berga, amb data 27 de febrer de 2017. 
 
No és la possibilitat de mostrar el desacord de forma objectiva, atenent-nos a les 
normes vigents que ens emparen un clar exercici de democràcia? Si hem presentat 
aquest recurs no ho hem fet per gust, ni amb ànim de travar cap procés de 
democratització i millora de la festa, ni per qüestionar ni perjudicar el Patronat de La 
Patum, tal com se'ns ha volgut atribuir, sinó per demanar que les coses es facin de 
forma coherent, emparant-se amb la legalitat, i s'ajustin a la normativa vigent. 
 
Per concloure, és just i necessari dir que, quedi clar, ha estat la pressió mediàtica, els 
titulars sensacionalistes i els judicis paral·lels els que han fet que avui haguem de 
justificar-nos per unes decisions que hem pres pel bon funcionament de la comparsa i 
el bon desenvolupament de la festa. Una qüestió que, recordem, tradicionalment 
forma part del funcionament intern de les comparses i en la qual mai abans el 
Patronat havia intervingut, jutjat o qüestionat. 
 
Els disset membres de la comparsa de Plens i Maces que signem el recurs d'alçada, 
creiem fermament que la democràcia i la transparència no es fa a l'esquena dels altres, 
es construeix a partir del treball en equip, el diàleg i el respecte i, en cap cas, pot 
servir per eximir-nos de la responsabilitat, l'eficàcia i l'eficiència i aquesta és la nostra 
màxima, la de fer les coses ben fetes, amb el màxim rigor possible, des del més 
absolut respecte envers la comparsa de la qual tenim la sort i orgull de formar-ne part 
i amb l'estima que professem a la nostra festa, La Patum de Berga. 


