
 TONI PASTOR    Gestor  i Productor 
 
 
Es dedica professionalment a la gestió cultural des de fa 35 anys, en diverses 
empreses privades, creades per ell mateix, de gestió, creació, producció i 
distribució teatral, així com en organismes oficials, fonamentalment la 
Generalitat Valenciana. Ha dissenyat i produït campanyes de teatre, dansa i 
música per a nombroses institucions públiques i privades, i ha publicat la 
primera Guia Professional de l’Espectacle de la Comunitat Valenciana (1987). 
 
Per a la Generalitat Valenciana crea el 
Circuit Teatral Valencià en 1987 -el disseny del qual fou utilitzat també per a 

la primera Red Nacional de Teatros del Ministeri de Cultura- i 
 
Dansa València en 1988. 
Aquests dos projectes els va dirigir els seus primers cinc anys, mentre 
romangué treballant a la Generalitat Valenciana. 
Com a Coordinador del Circuit, impulsà la creació de la 
Mostra de Teatre d’Alcoi en 1990. 

 
Entre maig de 2004 i juny de 2005 fou 
Adjunt a la Direcció General de Teatres de la Generalitat Valenciana. 
 
Membre fundador i Coordinador del Projecte Alcover (1997-2002), circuit de 
teatre en llengua catalana, composat per municipis catalans, valencians, 
andorrans, mallorquins i aragonesos. 
 
Membre fundador de ADGAE, Asociación de Distribuidores y Gestores 
Culturales Españoles. 
És membre i vocal de l’Associació de Gestors Culturals del País Valencià. 
Ha sigut membre del Consell Rector de Teatres de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Ha distribuït espectacles en països d’Europa, Amèrica i Àfrica.  
Ha participat en jurats, taules rodones i debats sobre la creació, la gestió, la 
producció, els festivals, la distribució, els circuits, etc., i publicat alguns articles 
al respecte. 
 
De 2010 a 2012 posa en marxa i és el primer 
Director Artístic del Centre Cultural La Rambleta a la ciutat de València. 
 
Des de 2013 és professor de Gestió i Producció Teatral a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de València, a més de seguir com autònom en altres 

produccions teatrals, events, assessorament  i docència. 
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