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La Patum Productors inicia una
campanya per restaurar el cap
original de la Guita Xica
L'associació destinarà una part de les vendes a un dels elements més antics que
s'han descobert de la festa

El cap original de la Guita Xica Foto: Aida Morales

L'associació de la Patum Productors ha impulsat una campanya a través de la qual pretén
recaptar diners per restaurar el cap original de la Guita Xica que es va mostrar al públic aquest
darrer Nadal
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/1318/nou/llibre/patum/descobreix/cap/original/g
uita/xica) , després del seu descobriment a la casa de Cal Serraïs. Per això, i coincidint amb els
125 anys dels Cavallets, aquesta Guita, els Nans Nous i la música dels Plens, la Patum
Productors ha decidit destinar part de les vendes de la marca a restaurar aquest cap, que data
d'entre 1890, però que podria haver estat construït entre 1868 i 1872, segons recull el gerent del
Patronat, Albert Rumbo, al nou llibre Patum!.
D'aquesta manera, segons han informat en un comunicat, amb aquests diners posen el seu
granet de sorra en la recuperació del patrimoni cultural de la ciutat, i en la restauració d'un dels
elements més antics conservats de la festa.
De fet, l'interès per la Patum creix cada any i, des de la creació de la Marca Patum, ja han
aparegut centenars de productes que van des de l'àmbit de l'alimentació, fins als articles educatius,
passant per tèxtils o joieria, entre d'altres. Tots aquests, conjuntament amb les entitats sense ànim
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/2439/patum-productors-inicia-campanya-restaurar-cap-original-guita-xica
Pagina 1 de 2

de lucre el Taller Coloma i el Grup Horitzó, contribueixen a finançar la festa, i fomenten la integració
social de tots els berguedans en aquesta.
Els detalls del cap original de la Guita Xica
(http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/1318/nou/llibre/patum/descobreix/cap/original/g
uita/xica)
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