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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 2019-2020 s'han ofert més de 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 23 de març, a les 10 h, al Teatre del Patronat de
la Catequística (La Cate) de Figueres

•

Assemblea general extraordinària, dia 26 d’octubre, a les 10 h, al Teatre Cal
Ninyo de Sant Boi de Llobregat.
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Reunions de junta
S’han realitzat 8 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 2019 s'han realitzat les següents sessions de formació:
•

23 de març, al Teatre del Patronat de la Catequística (La Cate) de Figueres. Sessió
de formació: “PASTORETS 360º. Eines i mètodes per valorar de forma eficaç el
nostre espectacle” a càrrec d’Alfons Tiñena i Pla, especialista en tècniques de
dinamització de grup, que ens mostrà com podem analitzar de forma eficaç i
eficient el nostre espectacle, valorant els punts forts per poder potenciar-los, i
posant en evidència els punts febles per tal de buscar solucions per a la següent
temporada.

•

26 d’octubre, al Teatre Cal Ninyo de Sant Boi de Llobregat. Sessió de formació: “Els
arxius: què n'hem de fer amb tota la documentació que generem per Pastorets? què
cal guardar i com?” L’arxiver i activista cultural Xavier Pedrals, de Berga va presentar
i exposar amb claredat i cassos pràctics, una proposta de Quadre de Classificació per
a Associacions Culturals. Aquesta eina ha estat ideada i aplicada en algunes
associacions del Berguedà, entre les quals La Farsa de Berga, entitat que promou
l’històric espectacle d’Els Pastorets de Berga, basat en el text de Serafí Pitarra.
El quadre preveu quatre grans apartats. El d’Organització General, agrupa la
documentació que conforma el marc jurídic i que es necessitat per a funcionar
(Estatuts, Reglaments, Normes internes, convenis, protocols, imatge corporativa,
qüestions d’organització interna, govern i gestió, etc). El segon apartat és el de
Gestió Econòmica, que agrupa el desenvolupament patrimonial i comptable de
l’associació. La Vida Associativa conformaria un apartat que recull la documentació
generada per l’organització d’actes, les col·laboracions, i el moviment general.
Finalment, l’esquema preveu un apartat de Col·leccions on hi encabiríem
hemeroteca, biblioteca i altres documents.
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Convocatòria de Premis
•

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 pot
versar sobre els diferents àmbits que formen part d’aquestes representacions:
teatral, escenogràfic, històric, literari, antropològic...

•

V Fotoconcurs “Els meus Pastorets”
Amb l'objectiu de crear un fons de fotografia creativa en relació amb els Pastorets,
aquesta temporada s’ha convocat el V CONCURS DE FOTOGRAFIA "ELS MEUS
PASTORETS".
Hi ha participat fotògrafs aficionats o professionals vinculats a grups de Pastorets
que formen part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. La temàtica del
fotoconcurs era "Els Pastorets" en el sentit més ampli, incloent tot el seu entorn
artístic, tècnic i humà.
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Activitats de promoció
•

El diumenge 24 de novembre, a la tarda, el Palau de la Generalitat de Catalunya, va
ser el punt d’inici de la nova temporada de Pastorets en aquest país.
Les estances de l’edifici noble del Palau de la Generalitat de la plaça de Sant Jaume
de Barcelona, van acollir una representació breu de Pastorets, iniciant la campanya
dels espectacles d’aquest Nadal. La representació va anar a càrrec del grup de
Pastorets de Cardona (Bages), que comptava amb el suport musical de la Banda de
Cardona. El pati dels Carruatges, el pati dels Tarongers, la Galeria Gòtica i el Saló Sant
Jordi, van ser els escenaris de l’espectacle itinerant de Pastorets que s’hi va
desenvolupar. L’acte va estar presidit pel president de la Generalitat Quim Torra.
Amb aquesta representació, simbòlicament, es van enllaçar de nou la tradició dels
Pastorets de tot el país amb el sentiment de pertinença a una cultura i un marc
institucional propis.
La primera vegada que va portar-se una representació de Pastorets al Palau de la
plaça de Sant Jaume va ser ara fa tres anys, el novembre de 2016, de la mà de la
Coordinadora i dels Pastorets de Súria, amb l’impuls del llavors director general de
Cultura Popular, Associacionisme i Accions Culturals Lluís Puig, avui conseller de
Cultura a l’exili.

•

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.

Altres activitats
•

Dins dels actes programats en el marc del Dia de l'Associacionisme Cultural DASC
2019, la Junta de la Coordinadora vam fer una reunió oberta a totes les entitats
associades i persones interessades per mostrar l'activitat i la forma de treballar de
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la junta, complementada amb la projecció de vídeos resums de les representacions
de Els Pastorets.
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