
litat i connecta amb tu mateix! Ara 
combinat amb noves tècniques de 
meditació, respiració i suau exer-
cici físic.
Professora: Ivana Navarro

GASTRONOMIA

REBOSTERIA

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 29 de gener  al 19 de març
(8 sessions) Preu:  38,62 € 
En aquest taller podreu elaborar 
diferents receptes de rebosteria 
per a sorprendre als vostres con-
vidats i convidades. Idees boníssi-
mes per a amants dels dolços!
Professora: Anabel González

RECURSOS

INTRODUCCIÓ AL 
LLENGUATGE DE SIGNES

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 22 de gener al 2 d’abril
(11 sessions) Preu: 32,94 €
Si vols aprendre nocions bàsiques 
del llenguatge de signes de forma  
activa, participativa i motivadora, 
aquest és el teu taller! 
Professora: Patrícia Jimenez

ACTIVITATS GRATUÏTES

APRÈN A FER SERVIR EL TEU 
SMARTPHONE 

Dimarts, del 5 al 26 de febrer de 
19.30 a 21 h
Teniu un nou telèfon mòbil o tau-
leta  i voleu treure-li tot el profit? 
Porta’l i t’ensenyarem com donar-li 
un bon ús! Aquest febrer descobri-
rem com les noves xarxes socials 
poden servir per a relacionar-nos 
i també per a aprendre i diver-
tir-nos! Inscripció prèvia.
Professor: David Marco

ARTTERÀPIA

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 5 al 26 de març
(4 sessions) Gratuït

Un espai creatiu, alliberador i reflexiu 
on cada persona pugui potenciar les 
seves fortaleses i explorar les seves 
emocions de forma positiva a través 
de diferents tècniques artístiques.
Professora: Carla Andrés

ACTIVITATS FAMILIARS 
GRATUÏTES

AULA AMBIENTAL: 
“MENJADORES D’OCELLS”

Dimecres, 6 de febrer a les 17.30 h
Taller de Menjadores d’ocells, una 
activitat familiar en la que farem 
diferents tipus de menjadores que 
les participants s’enduran a casa. 
Durant el taller coneixerem algu-
nes de les espècies d’ocells que 
ens envolten a la ciutat (el seu as-
pecte, el cant...) apropant-nos així 
a la biodiversitat urbana.

DISSABTES ARTÍSTICS 
FAMILIARS

TALLER “METAMORFOSIS 
PLASTILÍNIQUES”

Dissabte, 16 de febrer a les 12 h
El zoòtrop va ser un invent creat 
el 1834 i consisteix en un tambor 
giratori amb petites escletxes a 
través de les quals es pot obser-
var una animació cíclica (“loop”) 
provocada per una sèrie d’imatges 
seqüenciades. Amb els nostres 
“Zoòtrops estroboscòpics” podem 
canviar les típiques “tires” de zoò-
trop per discs de vinil, i els dibui-
xos per figures de plastilina que al 
ser introduïdes dins la màquina es 
transformen màgicament davant 
dels nostres ulls! L’activitat s’inicia 
amb una introducció al món del 
cinema per entendre el mecanisme 
bàsic que el fa funcionar, la persis-
tència visual.

MANS I TELES!

Dissabte, 23 de febrer a les 12h 
Camises, pantalons, bates, llen-
çols, estovalles, tapisseries......
són incomptables les aplicacions 
que tots coneixem de teixits i teles.   
Amb aquest taller ens proposem 
apropar el món del tèxtil a infants 
i famílies, per a que els donin utili-
tats alternatives.

 

ESPECTACLES INFANTILS I 
JUVENILS

PETITA INFÀNCIA: ELS 
QUATRE ELEMENTS

Dimecres, 30 de gener a les 
17.30 h
Els 4 Elements, és una Performan-
ce Interactiva per a petita infància 
on, on a través d’un conte que 
els explicaran, passaran a ser els 
i les protagonistes,  això sí, amb 
la companyia d’un talp, un cranc i 
una Gavina. La consistència d’allò 
subterrani i misteriós de la terra, la 
calma del so de l’aigua, la lleuge-
resa i impressibilitat de l’aire, el re-
torn a la llar vora el foc seran mo-
ments que viurem de ben a prop!

EL GLOBUS VERMELL

Divendres, 22 de febrer a les 
17.30 h
La Mô dorm. La Mô somia. La Mô 
es desperta i comença un nou 
dia. Comparteix amb nosaltres la 
rutina diària que viu sempre amb 
alegria. Un amic inesperat pica a 
la seva porta. És de veritat o és 
un desig somiat? Quina alegria 
aquesta nova amistat! Però l’amic 
està trist... Només entre tots el 
podrem alliberar. Tornarà a bate-
gar? El Globus Vermell és un es-
pectacle clown que s’emmarca en 
l’espai insòlit de l’altra banda de 
la consciència. Sense mots i amb 
humor comprovem de nou com 
l’amor universal és en tots. Dei-
xem-lo volar.

CARNESTOLTES: GRESCA 
CARNAVALERA!

Divendres, 1 de març a partir de 
les 17.30 h
Espectacle d’animació de la Cia 
DeParranda, on combinaran les 
seves actuacions més mogudes i 
així fer una festa de disfresses ben 
esbojarrada!

TEATRE AL CÍVIC

“ENGRUNES”

Divendres, 8 de febrer  a les 19h 
A partir de la història de Hansel 

mental i emocional i omple d’ale-
gria el cos i la ment.
Professora: Ivana Navarro

SALUT I BENESTAR

PILATES  

GRUP A: Dilluns, de 19 a 20 h
Del 21 de gener a l’1 d’abril 
(11 sessions) Preu 35,4 €
GRUP B :Dijous, de 19 a 20 h
Del 24 de gener al 4 d’abril 
(11 sessions) Preu: 35,4 €
Millora la teva forma física practi-
cant Pilates, mètode que combina 
moviments musculars coordinats 
amb la respiració: mantindràs un 
adequat equilibri corporal i previn-
dràs lesions d’esquena!
Professora: Air Active

IOGA   

Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 23 de gener al 3 d’abril 
(11 sessions) Preu: 32,94 €  
Descobreix el Ioga, practica postu-
res i exercicis d’aquesta disciplina i 
gaudeix dels beneficis terapèutics 
que aportarà al teu cos!
Professora: Victoria García

TAI-TXI

Dijous, de 18.30 a 20 h
Del 30 de gener al 28 de març
(10 sessions) Preu: 48,28 €
Practica Tai-txi i tonifica la teva 
musculatura, augmenta la flexibi-

TALLERS CULTURALS 

EXPRESSIÓ

SWING: JAZZSTEP

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 21 de gener a l’1 d’abril 
(11 sessions) Preu: 32,94 € 
Descobreix aquest estil musical, 
dels més populars als EUA dels 
anys vint, amb coreografies ideals 
per a millorar agilitat i coordinació 
sense parella!
Professor: Spank the Baby

ZUMBA 

GRUP A: Dimarts,  de 20 a 21 h
Del 22 de gener al 2 d’abril 
(11 sessions) Preu 35,4 €
GRUP B: Dijous, de 20 a 21 h
Del  24 de gener al 4 d’abril  
(11 sessions) Preu: 35,4 €
Fes exercici, ballant i gaudint tot 
practicant Zumba, una combina-
ció de ritmes llatinoamericans, sal-
sa i merengue amb aeròbic! 
Professor: Berto Barez

CORE DANCE 

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del  23 de gener al 27 de març
(10 sessions) Preu 29,95 €
Core Dance és una dansa ener-
gètica, senzilla i divertida, que 
tonifica, allibera tensions, millora 
la postura i la coordinació física, 

i Gretel, se’ns presenta el tema 
del desarrelament a què es ve-
uen abocats milers de persones 
a tot el món. Aquestes persones, 
com tantes d’altres a la història, 
han hagut de deixar casa seva i 
marxar lluny. Els acompanya la 
incertesa del que es trobaran, 
l’enyorança del que han perdut 
i una duresa que no els pertoca. 
Tindran sempre present la caseta 
de xocolata que els han venut com 
a un futur millor? Casa seva, tradi-
cions, olors, menjars, jocs… aca-
ben semblant el record d’un somni 
que es va esborrant, com un ras-
tre d’engrunes perdudes pel camí. 
Dins seu sempre hi ha present una 
gran incògnita: Per què?

“A COR OBERT”

Divendres, 8 de març a les 19h
Descabelladas és un projecte so-
cial que des del 2010 treballa la 
creativitat i les arts escèniques 
aplicades a la superació personal 
en un procés de desdramatització 
de la malaltia.  Aquesta obra és 
una invitació a sentir i a explorar 
l’univers sensible i únic de cadas-
cú. «Muntar un musical? És pos-
sible? Però si gairebé no em puc 
moure... Ni tampoc sé cantar... No 
sóc gaire diferent, no?» La nostra 
història és la del procés de deixar 
de sentir-se una «malalta» o «dis-
capacitada» per sentir-se i trans-
formar-se en una persona com-
pleta, amb la perfecta imperfecció 
de cada ésser humà.

MÚSICA

CLÀSSICA AL CÍVIC: CONCERT/
SEMINARI DE SARSUELA

Divendres, 25 de gener a les 19 h
El tenor José Alberto Aznar ens 
oferirà un recull/seminari dels 
romanços més universals de la 
sarsuela amb obres dels mestres 
més rellevants d’aquest gènere 
líric, com ara Pablo Sorozabal, 
Jacinto Guerrero, Reveriano Sou-
tullo, Rafael Martínez Valls, Josep 
Ribas, entre d’altres. Aquestes 
obres han estat interpretades al 
llarg de la seva carrera artística 
pels tenors més coneguts de tots 
els temps, en són un exemple: 
Plácido Domingo, Josep Carreras, 

INSCRIPCIONS

PRE-INSCRIPCIONS  
Del 3 al 14 de desembre
INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 17 de desembre a les 10 h a https://bonpastor.inscripcionscc.com
INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del  17 de desembre
De dilluns a divendres de 10 a 14.30 h i 16 a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Les places són limitades. El pagament dels taller és pot realitzar en efectiu o amb targeta. 
Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’ import de la matrícula, excepte per l’anul·lació del ta-
ller per part de l’organització. El suplement en concepte de material de les activitats indicades s’hau-
rà d’abonar en efectiu en el moment de la inscripció o el primer dia de classe si s’ha fet la inscripció 
per Internet. Qualsevol material que es deixi a les aules dels tallers el centre no se’n fa responsable.

Alfredo Kraus, Jaume Aragall, Mi-
guel Fleta, etc.

CONCERTS D9RÀDIO LIVE! 
11a EDICIÓ

Dissabte, 9 de febrer a les 12h
DRÀDIO i el centre cívic Bon Pas-
tor organitzen la onzena edició de 
D9RÀDIO LIVE! Sessió matinal 
de concerts, destinats a un pú-
blic adult i juvenil, on hi actuaran 
diversos grups i artistes musicals 
emergents.

MÚSICA>BCN

Divendres 18 de gener, 1 i 15 de 
febrer, 15, 29 de març i 12 i 26 
d’abril a les 19h 
Us proposem un viatge sonor a 
través dels segles, un recorregut 
pels estils més representatius de 
la història de la música: del jazz a 
la música clàssica, del flamenc a 
la música antiga, del vers musicat 
a les músiques d’arrel. Un cicle 
de concerts comentats en què us 
convidem a interactuar amb els 
músics, a viatjar amb la música a 
través de les èpoques, imaginant 
que som en una cort, en un teatre, 
en un tablao o en un club de jazz 
de Harlem. Amb Música>BCN us 
proposem un cicle degustació en 
el que cada concert ens transpor-
tarà al context en què la música 
va ser composta per sentir-la amb 
la passió que va despertar a cada 
moment. MÚSICA>BCN és un ci-
cle de concerts organitzat per la 
Xarxa de Centres Cívics de Barce-
lona en col·laboració amb l’Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC).

ITINERARIS

EL BARRI DE SANT ANTONI I 
EL SEU MERCAT 

Dissabte, 26 de gener a les 11 h
El barri de Sant Antoni té el seu 
origen en el convent de Sant An-
toni Abat aixecat al segle XV a 
tocar de la muralla de Barcelona. 
Amb aquest itinerari descobrirem 
els espais històrics més emble-
màtics del barri sense oblidar-nos 
del recentment inaugurat Mercat 
de Sant Antoni, el més gran de la 
ciutat.

EL CASTELL DE MONTJUÏC: 
UN MIRADOR A LA HISTÒRIA 
DE BARCELONA 

Dissabte, 23 de febrer a les 11 h
Amb aquest itinerari contribuirem 
a la reconquesta cívica d’un espai 
amb moltes històries que cal re-
cordar. Voltant els murs i fossats 
del Castell de Montjuïc podrem 
recórrer la relació de Barcelona 
amb el castell, la del castell amb el 
seu entorn, i explicar la ciutat vis-
ta des d’una perspectiva singular. 
Es cobrarà entrada per a accedir 
al Castell. 

EXPOSICIONS

“ALGO PASA EN LA TRINI”

Del 14 de gener  al 14 de febrer 
“Algo pasa en la Trini” és un pro-
jecte d’educació en la imatge per a 
adolescents impulsat pel col·lectiu 
d’acció periodística SomAtents 
i el col·lectiu d’alfabetització au-
diovisual Nadir. Aquesta expo-
sició, fruit del desenvolupament 
d’aquest projecte al barri veí de 
Trinitat Vella, aporta una mirada 
polièdrica de la diversitat social i 
cultural d’aquest barri, en el que el 
col·lectiu de joves participants han 
construït un realt multidisciplinar i 
transgeneracional per connectar 
amb el seu entorn i explicar-ho en 
format expositiu.

EXPOSICIÓ ARTÍSTICA 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
VEÏNES DE BON PASTOR

Del 18 de febrer al 4 de marçde 
2019
Exposició artística impulsada pel 
taller de pintura de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Bon Pastor, la 
qual engloba un nou recull de pin-
tures realitzades al llarg del curs 
anterior.

“DONES SUPERVIVENTS”

Del 5 al 18 de març
Aquesta exposició ha estat cedida 
per l’associació Hèlia Dones amb 
la finalitat de visibilitzar processos 
de recuperació de dones supervi-
vents de violències masclistes. És 
el resultat de la participació de 12 



Tallers culturals, 
espectacles, 
programació familiar,
treball amb entitats 
i molt més!

facebook.com/ccbonpastor

dones supervivents de violències 
masclistes que ofereixen fotogra-
fies simbòliques de la seva forta-
lesa i resiliència, acompanyades 
d’un escrit personal en què mani-
festen eines i relats de recupera-
ció i superació.

“BON VIVER DE LES ARTS”

Del 18 de març al 6 d’abril
El Bon Viver d’Arts és una activi-
tat promoguda pels barris de Baró 
de Viver i Bon Pastor, l’objectiu del 
qual és fer visible la cultura popu-
lar sorgida de la creativitat i de la 
feina quotidiana de les associa-
cions i entitats. Aquest març, el 
Centre Cívic acollirà les propostes 
expositives d’aquest projecte.

EL CENTRE CÍVIC AMB LES 
ENTITATS

TALLERS DE LES ENTITATS

Per a informar-vos dels tallers que 
organitzen les entitats durant el 
proper trimestre, heu de posar-vos 
en contacte amb el/la responsable 
que correspongui.

BON PAS DE BALL

MUSICOTERÀPIA PER A ADULTS
Dilluns de 18 a 19 h
DANSA PER A INFANTS
Divendres de 18 a 19 h
DANSA ORIENTAL
Dilluns de 20.30 a 21.30 h
BALL EN LÍNIA
Dilluns de 16 a 17h i dimecres de 
16.30  a 17.30 h
GOSPEL
Dilluns de 20.15 a 21.30 h
(A Escola Bon Pastor)
RODA DE CASINO
Dimecres de 21 a 22 h
(A Escola El Til·ler)
BALL D’ANIMACIÓ (RITMES LLATINS): 
Dijous de 20.30 a 21.30h
(A Escola El Til·ler)
info@bonpasdeball.com   
www.bonpasdeball.com

BANC DEL TEMPS

Taller d’Equilibri i Harmonia
dilluns de 11 a 12 h
Curs de Conversa en Català

Dilluns i dimarts de 17.30 a 18.30 h
Taller de Trapillo
Dilluns de 18 a 19.30h
Taller de Teatre Amateur
dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h
Taller de castanyoles
dimecres de 10 a 11 h
Taller de Manualitats de vidre
Dijous de 10 a 12 h
Taller de Marqueteria
dijous de 10 a 12 h
Curs de Sardanes
dijous de 20 a 21 h
Curs d’Informàtica
dilluns i divendres de 18 a 19.30h 
(Biblioteca)
Taller de Creixement Personal
divendres de 11 a 12 h
Horari d’atenció: dilluns, de 10 a 
12h; dimarts, de 17.30 a 19h; di-
mecres, de 17 a 18 h i dijous de 
17.30 a 19 h

CENTRO CULTURAL ANDALUZ 

Taller de sevillanes per a infants (A, B)
dimarts i dijous, de 17.30 a 20.30 h, 
i divendres de 17:30 a 19:30 h.
Taller de sevillanes per a adults
dimecres, de 18.30 h a 20.30 h
Taller de Cajón
dimecres de 17.30 a 18.30 h 
Horari d’atenció: de dimarts a di-
jous, de 18 a 20 h.
ccandaluzbuenpastor@gmail.com

CORAL AMICS DEL BON PASTOR

Taller de Cant Coral
dimecres de 19.30 a 21.15 h

“FEM SOROLL” ASSOCIACIÓ 
DE GRALLERS I CAPGROSSOS 
DE BON PASTOR 

Assaig de grallers
divendres, de 19.30 a 21 h
Horari d’atenció: divendres, de 19.30 
a 21 h.
Facebook: Fem Soroll
Twitter: @femsorollbp
femsorollbonpastor@gmail.com

ENTITATS QUE FAN ÚS DEL 
CENTRE

ACATHI

Associació catalana per a la inte-
gració d’homosexuals, bisexuals i 
transsexuals immigrants.
Horari d’atenció: de dilluns a di-

vendres, de 10h a 14h.
www.acathi.org · acathi@acathi.org
 

AVIS DEL BARRI

Associació d’assessorament per a  
veïns i veïnes afectats per la remo-
delació del barri.
Horari d’atenció: Dimarts i dijous 
de 19 a 20.30 h.

BON PAS DE BALL

Entitat que promou l’aprenentat-
ge dels diferents estils de ball i la 
seva vessant relacional i solidària.
info@bonpasdeball.com  
www.bonpasdeball.com

BANC DEL TEMPS

Projecte sense ànim de lucre que 
promou l’intercanvi  de temps entre 
persones, i que realitzen, a partir de 
setembre, diversos tallers, cursos i 
activitats per als socis i sòcies.
Horari d’atenció: dilluns, de 10 a 12h; 
dimarts, de 17.30 a 19h; dimecres, 
de 17 a 18 h i dijous de 17.30 a 19 h
bancdeltempsbonpastor@yahoo.es

CENTRO CULTURAL ANDALUZ 

Entitat que té com a objectiu la 
difusió de la cultura andalusa per 
mitjà de tallers, grups de dansa, 
actuacions i altres activitats cultu-
rals adreçades al barri.
Horari d’atenció: de dimarts a di-
jous, de 18 a 20 h.
ccandaluzbuenpastor@gmail.com

CORAL AMICS DEL BON PASTOR

Entitat oberta a totes les persones 
interessades en el cant coral, sà-
piguen cantar o no.
Horari d’atenció: dimecres de 
19.30 a 21.30 h.

“FEM SOROLL” ASSOCIACIÓ 
DE GRALLERS I CAPGROSSOS 
DE BON PASTOR 

Associació que té com a objectiu 
donar a conèixer i fer partícip a la 
població dels nostres trets i tradi-
cions, mitjançant activitats lúdi-
ques,  festives  i de tallers obertes 
a tothom, en col·laboració amb 
altres entitats.
Horari d’atenció: dimecres de 
19.30 a 21.15 h.

Facebook: Fem Soroll
Twitter: @femsorollbp
femsorollbonpastor@gmail.com

D9RADIO

Taller de ràdio gestionat per gent 
jove, amb una graella de progra-
mes destinats a fomentar la radi-
odifusió i els tallers de formació 
dirigits especialment al jovent. 
D9radio@hotmail.com

SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Bon Pastor dispo-
sa de diferents espais per a enti-
tats, associacions i empreses. De 
dilluns a divendres de 10 a 14.30 h 
i de 16 a 21.30 h. Dissabtes de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h.

ESPAI FAMILIAR

Servei adreçat a les famílies amb 
infants menors de 3 anys. Matins 
de dilluns a dijous de 10 a 12.30 
h. Tardes: dilluns, dimecres de 16 
a 18.30 h.

SALA JOVE 

Espai destinat a les activitats per a 
joves a partir de 12 anys.
De dilluns a divendres,  de 17:30h a 
19.30 h al Centre Cívic Bon Pastor
salajovebonpastor@gmail.com

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
JUVENIL

El Servei de dinamització juvenil 
treballa des de la construcció de 
diferents espais on els/les joves 
es reuneixen, es troben, i a par-
tir d’aquests punts de trobada 
es mobilitzen i es porten a terme 
iniciatives liderades per ells/elles, 
acompanyades pels referents de 
dinamització.
dinamitzaciojuvenil@gmail.com
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PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS
Gener a març de 2019
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CENTRE CÍVIC
BON PASTOR

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres 
dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que 
és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments 
municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al 
Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de 
Dret RGPD. L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat 
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011 
de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

ADREÇA HORARIS

Plaça de Robert Gerhard,3
08030 Barcelona
Tel. 93 314 79 47

Dilluns a divendres: 
10 h a 14.30h / 16 h a 21.30 h
Dissabtes: 10 h a 14 h / 16 h a 20 h

TRANSPORTS MÉS INFORMACIÓ

Metro: Bon Pastor (L9) i (L10)
Bus: H4, H8, 11, 42, 60, B23
Bicing: Sant Adrià, 113 (Est. 340)
Enric Sanchís, 33 (Est. 341)    

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/bonpastor
ccbonpastor@bcn.cat 
facebook.com/ccbonpastor
Adaptat per a mobilitat reduïda
Sala d’actes amb anell magnètic

Centre Cívic Bon Pastor


