MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013
Breu resum estadístic de la temporada:
217 representacions de Pastorets
A falta de la resposta de 16 grups, hi ha hagut 4.635 participants i 43.609 espectadors
(les xifres podrien arribar a 5.600 participants i 55.000 espectadors)
S'han dut a terme les dues trobades anuals:
- per l'abril a Sitges, amb tres temes de treball: Assegurances. Necessitats i especificacions útils
per als grups de Pastorets; Veredicte del I Fotoconcurs "Els meus Pastorets"; i la taula rodona
"Els Pastorets: Patrimoni cultural. Formem part dels fonaments d'una nova Catalunya?"
- per l'octubre a L'Ametlla de Merola, amb la jornada de formació sobre "Prevenció i seguretat
als Pastorets"
La Coordinadora ha estat present a la Fira de la Mediterrània de Manresa i a la Tamborinada
de Barcelona.
S'ha editat el catàleg dels Pastorets i les dates de representació.
S'ha continuat amb la campanya a la premsa, però sense l'empresa de comunicació, ja que no
hem rebut la subvenció necessària per a fer la contractació.
Es continua endavant amb el projecte del Centre de Documentació virtual de Pastorets
S'aprova sense cap esmena.
S'adjunta com a annex.
Josep M de Ramon fa balanç dels anys que ha estat al capdavant de la Coordinadora de
Pastorets de Catalunya.
Recorda els inicis l'any 2006, amb les reunions a L'Ametlla de Merola, Manresa, Súria i La
Palma de Cervelló, amb els 11 grups fundadors.
Es va crear una nova entitat, amb uns objectius i moltes ganes de treballar. S'han organitzat 16
trobades i un congrés. Fa incís en la importància de la participació dels grups més que no pas
anar sumant nous associats.
S'ha promogut la creació de la plataforma de venda d'entrades per internet.
S'ha organitzat el primer fotoconcurs "Els meus Pastorets".
S'ha fet promoció dels Pastorets con a cultura popular del nostre país.
S'ha obert un canal de comunicació amb els mitjans de comunicació.
S'han fet tasques de formació: maquillatge, pirotècnia, il·luminació, assegurances, seguretat,
amb diversos professionals que han complert amb les nostres expectatives.
S'ha creat una base de dades de grups i s'elabora una estadística anual.
Formem part de la junta de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català. Això permet una relació
amb altres federacions i formar part d'un banc de recursos digitals sobre temes de cultura
popular. Estem també en contacte amb la Federació de grups amateurs de teatre, amb el
TresC i amb la Fundació Folch i Torres.
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El projecte de creació del fons documental sobre Pastorets està ja molt avançat. Queda
pendent participar en una formació i fer la prova pilot amb dos o tres grups.
Està a punt de veure la llum la nova pàgina web. Però per mantenir-la actualitzada cal la
participació de tots els grups que han d'anar posant al dia la informació dels seus espectacles.
La pàgina web és molt visitada durant el temps del Nadal.
Com a tasques de futur caldria la professionalització d'algunes gestions i fer confiança al nou
coordinador general que sortirà de les eleccions que avui es durant a terme.
Manifesta que ha estat un orgull i un honor ser el Coordinador i agraeix la feina de l'equip i
especialment de la secretària.

Coordinadora de Pastorets de Catalunya - La Riera, 110-120 - 08304 Mataró
www.pastoretsdecatalunya.cat - info@pastoretsdecatalunya.cat
Inscrita amb el número 581, secció 2, al Registre General d’Entitats. Generalitat de Catalunya

