MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014
La Coordinadora de Pastorets de Catalunya es va constituir l’any 2006 amb un nucli
d’11 grups, amb la voluntat d’esdevenir –tal com és ara– un fòrum de relació entre els
grups, eina d’intercanvi i de formació i motor per a la posada en valor i difusió dels
Pastorets com a referent cultural.
Actualment la composen 55 grups distribuïts territorialment en una vintena de
comarques arreu del territori.
Aquesta temporada s'han ofert 229 representacions i s’han mogut més de 6.000
participants. I –a falta del tancament estadístic–, es calcula que hauran passat aquest
any per aquests espectacles força més de 60.000 espectadors.
Activitats i projectes més significatius:
Com a punt de trobada entre els grups, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha
dut a terme les seves dues Trobades anuals, que permeten als grups intercanviar
opinions i informacions i aprofundir en alguns temes amb la participació d’especialistes
en cada matèria:
• El mes de maig, a Arenys de Munt, amb la ponència "Els decorats tradicionals i els
decorats digitals", a càrrec de Manel Palahí i Joan Salvador.

• El mes de novembre, a terme a Navarcles, estructurada com a jornada de formació
en comunicació amb el títol genèric de “Com atreure nous públics a les
representacions dels Pastorets", a càrrec de Lidera Comunicació.
Aquestes trobades es realitzen a les seus de diferents grups de Pastorets, per anar
recorrent i implicant tot el territori nacional.
S'han organitzat dues activitats formatives:


Un curs de formació en comunicació, que va tenir lloc el mes de novembre a
Manresa.



Un curs de maquillatge per Pastorets, que va tenir lloc a Navarcles i a Mataró els
mesos de novembre i desembre.

Enguany s'ha tornat a convocar el 2n concurs de fotografia "Els Meus Pastorets",
adreçat a participants i simpatitzants dels diferents grups de Pastorets.
S'han iniciat els treballs de preparació de la celebració del Centenari dels Pastorets de
Folch i Torres, amb la dinamització dels grups que representen aquesta versió.
Enguany s'han incorporat a la Coordinadora sis nous grups de Pastorets.
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En l’àmbit de comunicació i difusió, la Coordinadora ha realitzat diverses accions de
difusió, dinamitzant la relació amb els mitjans de comunicació, canalitzant la
informació en els punts claus, per poder donar la màxima difusió de les activitats i així
arribar a nous públics des de diversos canals. Per aconseguir-ho, s'ha establert un Pla
de comunicació amb suport professionalitzat.
S'ha creat una nova pàgina web, amb informació actualitzada de cara a difondre els
nostres espectacles al públic en general, estudiants, universitaris, folkloristes, etnòlegs,
altres grups no associats...
S'ha donat més importància a la comunicació a través de les diverses xarxes socials.
S'ha editat i donat difusió al programa general de representacions dels Pastorets
associats a través d'un fulletó que s'ha difós àmpliament amb la col·laboració dels
grups participants.
S'ha participat en diversos programes de ràdio i televisió, especialment durant les
èpoques nadalenques.

Per altra part, en el seu àmbit de posada en valor dels Pastorets, la Coordinadora de
Pastorets ha seguit desenvolupant el projecte del Centre de Documentació virtual de
Pastorets, amb la col·laboració i la implicació de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat.
La Coordinadora de Pastorets de Catalunya segueix utilitzant com a eix del seu
funcionament les eines TIC, com a mitjà àgil i dinàmic de connexió entre els grups i
entre ells i l’entorn.
Els grups aplegats a la Coordinadora segueixen treballant per tenir coneixement del
passat, treballar amb rigor en el present i avançant amb pas ferm cap al futur.
Els Pastorets, en el decurs de la seva història, han estat, són i seran un viver
d’associacionisme, de formació en el lleure, d’integració i de convivència de la gent
d’aquest país; han esdevingut escola de teatre i focus de civisme i de ciutadania, i s’han
convertit moltes vegades en ensenya i signe d’identitat del lloc on es representen.
I seguim treballant per visualitzar els Pastorets com a Patrimoni Cultural del nostre
país.
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