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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 61 grups distribuïts territorialment en una vintena de
comarques arreu del territori.
Aquesta temporada 2018-2019 s'han ofert 250 representacions i s’han mogut gairebé
7.000 participants. I hem calculat que han passat aquest any pels nostres espectacles
més de 60.000 espectadors, amb diferents grups arribant a màxims històrics
d’espectadors.
Assemblees


Assemblea general ordinària, dia 14 d’abril, a les 10 h, al Teatre Principal, a
Valls.



Assemblea general extraordinària, dia 20 d’octubre, a les 10 h, al Centre de
Sarrià, a Barcelona.

Reunions de junta
S’han realitzat 7 reunions de Junta, a diversos indrets del territori català.

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 2018 s'han realitzat les següents sessions de formació:


14 d’abril, al Teatre Principal de Valls. Sessió de formació: “Les projeccions com a
complement de l’escenografia”, a càrrec de Manel Palahí, tècnic dels Pastorets de
Girona i Jordi Solà, tècnic dels Pastorets d’Igualada. Amb les seves aportacions vam
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poder veure la importància que poden atorgar les projeccions a les nostres
escenografies, inclús a les més clàssiques.


20 d’octubre, al Centre de Sarrià, a Barcelona. Sessió de formació: “Els drets
d’autor explicats per l’SGAE: què en vols saber?”, a càrrec de càrrec de Sílvia
Paredes, responsable del departament de socis de l’SGAE i Xavier Ribó,
responsable del departament comercial. Va moderar el debat Josep M. Porta. Es
van tractar, entre d’altres, temes relacionats amb l’autoria d’una obra teatral, les
tarifes que s’apliquen, els permisos per a representar una obra o la concessió de
drets en exclusiva.

Convocatòria de Premis


Veredicte del IV Fotoconcurs “Els meus Pastorets”. Es va fer públic el dia 14
d’abril, amb els següents guanyadors:
Primer premi “Un nou inici” de l’autor: José Cruz Valera, fotografia d’ Els Pastorets
de Manresa
Segon premi “Esperança” de l’autor: José Cruz Valera, fotografia d’ Els Pastorets de
Manresa
Tercer premi “Darrere el teló” de l’autor: Oriol de Ramon Llorens, fotografia d’ Els
Pastorets de Mataró
Accèssit: “No em fas por” de l’autor: Lluís Zamora Hernández, fotografia d’ Els
Pastorets de Palafrugell
Accèssit: “Puresa” de l’autor: Lluís Zamora Hernández, fotografia d’Els Pastorets de
Palafrugell
Van participar al fotoconcurs vint-i-vuit autors de les 82 obres presentades
procedents dels Pastorets de: Balsareny, Barcelona – Poble Nou, Berga, Calaf,
Girona, Granollers, L’Ametlla de Merola, L’Hospitalet de Llobregat, la Palma de
Cervelló, Manresa, Mataró, Palafrugell, Sant Feliu de Llobregat, Santpedor, Santa
Perpètua de la Mogoda, Súria i Valls.



I convocatòria premis de recerca "Pastorets de Catalunya". Treballs de recerca
batxillerat 2018 i 2019
Amb l’objectiu d’estimular la recerca i el coneixement sobre les representacions
teatrals de Els Pastorets i la seva difusió, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya
convoca aquests primers premis de caràcter anual.
Es poden presentar als premis tots els alumnes de 2n de batxillerat matriculats a
les escoles de Catalunya durant el curs 2018-2019, que hagin realitzat un treball de
recerca que tingui com a eix central les representacions de Pastorets. La recerca
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pot versar sobre els diferents àmbits que formen part d’aquestes representacions:
teatral, escenogràfic, històric, literari, antropològic...

Obsequis institucionals
Tot i que el material es va editar el mes de desembre de 2017, la seva distribució s’ha
anat fent durant el 2018.


Bosses “Jo soc de Pastorets”



Samarretes commemoratives dels 10 anys de la Coordinadora de Pastorets,
dissenyades per Manel Fontdevila



Edició del vídeo de la representació de Pastorets que es va fer al Palau de la
Generalitat, juntament amb els Pastorets de Súria.

Activitats de promoció
Durant aquesta temporada 2018-2019 s’han realitzat 3 vídeos promocionals dels
Pastorets, que han estat distribuïts a través de les xarxes socials.
Hi ha hagut una presència important a les xarxes socials, amb la finalitat de
promocionar els nostres espectacles i amb un increment de seguidors a Instagram,
Twitter i Facebook.
Una vuitantena de persones membres dels pastorets de diverses localitat de Catalunya
van formar part del públic a la transmissió per TV3 de la Grossa de Cap d’Any, el dia 31
de desembre.

Altres activitats


Mes de gener. Membres de la junta de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya
van realitzar una trobada a Brussel·les amb el conseller Lluís Puig, per fer-li entrega
del llapis de memòria dels Pastorets al Palau de la Generalitat



Mes de gener. El president va assistir al congrés “Som Cultura Popular”.



Mes de juny. Amb motiu del Dia de l’Associacionisme cultural, per a la promoció de
la cultura popular, Els Pastorets d’Argentona van rebre un reconeixement per la
celebració del centenari, Els Pastorets de Sant Vicenç de Sabadell pel 75è aniversari
i Els Pastorets de Vilanova i La Geltrú pel 50è aniversari.
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Un nou inici
Fotografia guanyadors del IV Fotoconcurs Els Meus Pastorets
Autor: José Cruz Valera
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