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La Coordinadora de Pastorets de Catalunya es va constituir l’any 2006 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 60 grups distribuïts territorialment en una vintena de
comarques arreu del territori.
Aquesta temporada s'han ofert 216 representacions i s’han mogut gairebé 6.000
participants. I hem calculat que han passat aquest any pels nostres espectacles més de
60.000 espectadors.
Celebració del 10è aniversari
Tot i la seva constitució l’any 2006, la Coordinadora va iniciar les seves activitats l’any
2007. Així doncs, l’any 2017 la Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha celebrat el
seu desè aniversari, celebració que ha tingut el seu exponent en la jornada de
celebració que es va dur a terme a l’Ametlla de Merola el 21 d’octubre de 2017.
Al llarg d’aquests 10 anys, més de 580.000 espectadors han vist alguna dels 2.000
representacions que s’han fet arreu de Catalunya.
Aquesta temporada ha reivindicat la pluralitat del fenomen dels Pastorets tant pel que
fa al nombre i diversitat de poblacions on es fan, les diverses versions que se’n
representen, així com la diversitat de de les persones que fan possible que els
Pastorets segueixin sent una de les tradicions nadalenques més arrelades i esperades
per petits i grans.
Formació
Sessions de formació adreçades als grups federats a la Coordinadora per tal de millorar
aspectes legals, tècnics o interpretatius dels diversos grups. Aquestes sessions tenen el
format de cap de setmana i es realitzen en els locals d'un dels grups associats. El 2017
s'han realitzat les següents sessions de formació:


8 d’abril de 2017, a La Palma de Cervelló. Sessió "La captació de nous públics",
a càrrec de Joan Morros, animador socio-cultural, responsable de programació
del Teatre Kursaal de Manresa.



21 d’octubre de 2017, a L’Ametlla de Merola. Taller de balls tradicionals a
càrrec d’Ariadna Guitart.
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21 d’octubre de 2017, a L’Ametlla de Merola. Taller de body percussion a càrrec
de Lu Arroyo.

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

