
          Activitat nova                  Activitat amb inscripció prèvia

          Activitat pertanyent al Cicle “Art en Família”                 Activitat pertanyent al Cicle “Març Lila” 

a temps de fred!
Professora: Anabel González

ARTÍSTICS

ART FLORAL

Dilluns, de 18.30 a 20 h
Del 27 de gener al 16 de març
(8 sessions) Preu: 23,96 € 
T’agradaria despertar la teva creativi-
tat mitjançant manualitats amb flors? 
“Kokedamas”, centres i cors de flors, 
terràriums... Amb aquest relaxant taller 
aprendreu a fer atractius elements deco-
ratius d’art floral per a la vostra llar. Ac-
tivitat amb suplement a concretar amb 
la professora.
Professora: Irene Martín

INTRODUCCIÓ A L’ESCULTURA

Dimarts, de 19 a 20.30h
Del 28 de gener al 31 de març
(10 sessions) Preu: 29,95 €
Explorarem lliurement las fases que ca-
racteritzen la creació d’una escultura, 
tot desenvolupant idees personals amb 
tècniques bàsiques, com el modelat de 
relleu amb argila i reproducció en guix. 
No és necessari tenir cap tipus de co-
neixement previ, només ganes de sortir 
de la quotidianitat i perdre’s en el “Flow” 
creatiu.
Professora: Clara Camerino

INFANTILS

MÚSICA AMB INFANTS 

Dilluns, de 17.15 h a 18.15 h
Del 27 de gener al 16 de març
(8 sessions) Preu: 23,43 €
La música és ritme, emoció, paraula, 
melodia, harmonia: jugar amb els sons 
tot generant ambients d’acollida als in-
fants i les seves emocions ofereix múlti-
ples beneficis sensorials i de descober-
ta, els fa sentir estimats/des i convida 
al desenvolupament, la descoberta i la 
creativitat en família. Taller per a infants 
d’1 a 3 anys.
Professor/a: Tata Inti

ACTIVITATS GRATUÏTES

APRÈN A FER SERVIR EL TEU 
SMARTPHONE

Dimarts, del 4 al 25 de febrer de 
19.30 a 21 h
Teniu un nou telèfon mòbil o taule-
ta  i voleu treure-li tot el profit? Porta’l 
i t’ensenyarem com donar-li un bon ús! 

Aquest febrer descobrirem com les no-
ves xarxes socials poden servir per a 
relacionar-nos i també per a aprendre i 
divertir-nos! 
Professor: David Marco

REMEIS NATURALS D’HIVERN

Dijous  23 i 30 de gener,
de 18.30  a 20.30 h
Taller de 2 hores on aprendrem a fer re-
meis naturals així com quines són les plan-
tes remeieres. Seguirem els coneixements 
transmesos per les dones remeieres que 
antigament seguien els cicles de la natura 
i utilitzaven les plantes que aquesta oferia 
per poder crear els remeis. Concretament 
en aquests tallers aprendrem a fer cremes 
i sabons per combatre el fred.
Professora: Abigail Gracia 

AUTODEFENSA               
FEMINISTA

Dijous 12 i 19 de març,
de 18 a 19.30 h
Taller monogràfic destinat a públic 
adolescent mitjançant el qual les joves 
aprendran a gestionar activament el seu 
espai i a posar en pràctica diverses tèc-
niques físiques, d’expressió i de posici-
onament davant de possibles situacions 
de violència i/o assetjament.  
Professora: Cristina Ortega

TALLERS-XERRADES PER 
A FAMÍLIES: EDUCAR PER 
CRÉIXER EN POSITIU
Aquest hivern de nou es realitzaran dues 
noves sessions de tallers-xerrades des-
tinats a famílies i educadores:
Taller 1: Emocions: Com aprendre i ense-
nyar a gestionar-les des de casa.
Dimarts, 3 de març de 18.30 a 20h
Taller 2: Tinc un adolescent a casa! Com 
acompanyar aquesta etapa evolutiva.
Dimarts, 10 de març de 18.30 a 20 h 
Professora: Elena Ramírez (Cercles)

ACTIVITATS FAMILIARS 
GRATUÏTES

MUSEU DE QUADRES 
SONORS

Divendres, 28 de febrer a les 17.30 h
Una quadre sonor és el resultat visual 
obtingut a partir d’una inspiració sonora. 
Els sons ens inspiren textures; els colors 
i les formes, melodies. Aquest taller-es-
pectacle de petit format constarà de 3 
quadres sonors, amb interpretació de 
música en directe i projeccions d’imat-
ges. A continuació, convidarem a les fa-
mílies i infants (5-12 anys) a realitzar els 

seus propis quadres sonors per tal de 
crear el nostre propi museu. 

TALLER DE PERCUSSIÓ EN 
FAMÍLIA

Dimecres, 11 de març a les 17.30h
Gaudir de la percussió és estimulant i 
enriquidor per als infants però si, a més, 
ho poden gaudir en família, esdevé una 
activitat meravellosa. La percussió, amb 
instruments com el Djembe, el Cajón o 
la Darbuka, és una disciplina que per-
met jugar, crear i gaudir de la música 
sense coneixements musicals previs. 
Activitat per a infants de 4 a 12 anys.

I SI OMPLIM DE VERD LA CIUTAT? 
TALLER D’HORT VERTICAL

Dimecres, 25 de març de 17.30 a 19 h
Ens preparem per la temporada d’hort 
coneixent el cicle de les plantes i cons-
truint un hort vertical a partir de mate-
rials reutilitzats. Vine a aprendre com 
crear més espais verds a la ciutat! Taller 
a càrrec de D’Argelaga Serveis Ambien-
tals. En el marc de la Setmana del Con-
sum Responsable. 

ESPECTACLES INFANTILS I 
JUVENILS

ON ÉS LA SARGANTANA?  
(CIA LA CUCA VIU)

Divendres, 24 de gener a les 17.30 h
Sabeu on és la Sargantana Anna? S’ha 
perdut al bosc i les seves amigues no 
saben on para. La Formiga Piga, la Rosa 
Rosa i en Cuc Sebastià s’aventuraran a 
buscar-la per tot arreu! Grans i xics us 
endinsareu en el món de la poesia més 
bestial de Joana Raspall amb la música 
de La Cuca Viu! Espectacle per a famí-
lies amb infants de 0-3 anys.

MAI S’ARRIBA A          
L’HORITZÓ

Divendres, 7 de febrer a les 17.30 h
Un espectacle familiar per a totes les 
edats d’il·lustració i música en directe 
basat en els personatges que es pu-
bliquen ininterrompudament des de fa 
més de trenta anys a la revista Cavall 
Fort. Joma, l’autor del còmic, dibui-
xa i narra acompanyat per la música 
en directe, tot recreant algunes de les 
imatges poètiques de l’univers del pi-
rata Cresques amb la lluna plena, les 
seves faldilles de llum, les sirenes i el 
seu circ submergit com a protagonistes 
principals.

EL DAU (CARNESTOLTES)

Dissabte, 22 de febrer a les 17.30 h

(10 sessions) Preu: 32,19 €
Millora la teva forma física practicant Pi-
lates, mètode que combina moviments 
musculars coordinats amb la respiració: 
mantindràs un adequat equilibri corpo-
ral i previndràs lesions d’esquena!
Professora: Air Active

IOGA   

Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 29 de gener a l’1 d’abril 
(10 sessions) Preu: 29,95 €  
Descobreix el Ioga, pràctica postures 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 2 d’abril
(10 sessions) Preu: 48,28 €
Practica Tai-txi i tonifica la teva muscu-
latura, augmenta la flexibilitat i connecta 
amb tu mateix! Ara combinat amb no-
ves tècniques de meditació, respiració i 
suau exercici físic.
Professora: Ivana Navarro

GASTRONOMIA

REBOSTERIA D’HIVERN

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 28 de gener  al 17 de març
(8 sessions) Preu:  38,62 € 
En aquest taller podreu elaborar dife-
rents receptes de rebosteria per a sor-
prendre als vostres convidats i convida-
des aquest hivern. Idees boníssimes per 

TALLERS CULTURALS 

EXPRESSIÓ

ZUMBA 

GRUP A: Dimarts,  de 20 a 21h
Del 28 de gener al 31 de març 
(10 sessions) Preu 32,19 €
GRUP B: Dijous, de 20 a 21 h
Del  30 de gener al 2 d’abril  
(10 sessions) Preu: 32,19 €
Fes exercici,  ballant i gaudint tot prac-
ticant Zumba, una combinació de ritmes 
llatinoamericans, salsa i merengue amb 
aeròbic! 
Professora: Judith Pedrós

CORE DANCE 

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del  29 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions) Preu 29,95 €
Core Dance és una dansa energètica,  
senzilla i divertida, que tonifica, allibera 
tensions, millora la postura i la coordi-
nació física, mental i emocional i omple 
d’alegria el cos i la ment.
Professora: Ivana Navarro

SALUT I BENESTAR

PILATES  

GRUP A: Dilluns, de 19 a 20 h
Del 27 de gener al 30 de març
(10 sessions) Preu 32,19 €
GRUP B :Dijous, de 19 a 20 h
Del 30 de gener al 2 d’abril 

El Dau és un espectacle musical inte-
ractiu on el públic decideix que es el 
que passa a cada moment.  A ritme de 
la musica, 3 musics (Guitarra, Saxofon 
i bateria) i un animador faran que el 
públic no pari de ballar durant tot l’es-
pectacle amb els temes musicals més 
coneguts del Rock and Roll, Blues i Ska.  
Un dau inflable gegant, serà el conduc-
tor de l’espectacle. El públic es passarà 
aquest dau per sobre dels seus caps i 
segons el color que surti ballarem o ju-
garem el que toqui.

GUITARREJANT

Dissabte, 14 de març a les 12 h
En aquest espectacle que comptarà 
amb la participació del públic assistent, 
dos guitarristes, un clàssic i l’altre mo-
dern coincideixen en una cantonada de 
carrer. Tots dos estan convençuts que 
la música que fan és la millor i la que fa 
l’altre no té valor, pel qual s’estableix un 
“duel” musical. En el transcurs d’aquest 
“duel” els nombrosos punts de trobada 
entre tots dos estils acaben generant 
una gran amistat musical. 

TEATRE AL CÍVIC

CICLE DE MICROTEATRE

Divendres, 31 de gener de 19 a 21 h 
Iniciem una nova proposta escènica al 
centre cívic, el Microteatre: tres propos-
tes escèniques de curta durada (15-30 
minuts), tres petites històries a tres es-
pais diferents. Places limitades: inscrip-
ció prèvia.

ES3 (Cia. Kamaleònic)
de 19 a 19.30h 
Un psicòleg rep la visita d’una dona 
desesperada, que sent com la seva vida 
se li fa tot un món ... o alguna cosa per 
l’estil. Després de descobrir la veritable 
identitat de la pacient, el psicòleg tindrà 
clar que aquest no serà un cas fàcil.

ES BUSCA SEAT IBIZA
(Anna Collell). De 19.45 a 20.15h
És de nit, no hi ha ningú. La Sara i la Ma-
rina estan juntes. Esperen. Branques, 
troncs, fulles i terra limiten el seu espai. 
On són? Fa quantes hores? Algú les vin-
drà a buscar? Algú les trobarà?

ETHIKA (Cia. Peixospeixeres)
De 20.30 a 21h
Dos professors d’ètica de la mateixa es-
cola, un home i una dona, es troben en 
un bar. Ella li demana un favor que se 
surt de la legalitat. Ella dubta però final-
ment accepta. La situació es complica 
quan ella li fa una impactant revelació i 
l’assumpte es torna més tèrbol del que 
semblava.

INSCRIPCIONS

PRE-INSCRIPCIONS  
Del 2 al 13 de desembre
INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 16 de desembre a les 10 h a https://bonpastor.inscripcionscc.com
INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 16 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
Per beneficiar-te de reduccions de tarifes cal presentar la documentació i fer la ins-
cripció presencialment al centre.
Les places són limitades. El pagament dels tallers es 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.

MANUAL D’UN GARREPA 
(VADA RETRO TEATRE)

Divendres, 14 de febrer a les 19 h
Francesc Gauder és un garrepa. Estal-
viar li produeix una immensa alegria. La 
seva vida gira amb l’únic desig de no 
gastar res, tan sols el que sigui estricta-
ment necessari. El fet de ser un garrepa 
influeix de manera esencial en la seva 
forma de viure, en les seves relacions i 
fins i tot en els seus sentiments. Però un 
dia tot canvia, quan s’enamora i desco-
breix que té una filla de 18 anys de qui 
desconeixia la seva existència. Obligat 
a mentir, per tal d’ocultar el seu terrible 
defecte, això farà que sigui el comença-
ment de tots els seus problemes.

MONÒLEGS FEMINISTES: 
ANA POLO

Divendres, 13 de març a les 19.30 h
L’humorista, reportera i guionista Ana 
Polo ens oferirà un monòleg feminista, 
perquè si no es pot riure no és la nostra 
revolució. 

LA MIRADA VIOLETA. 
MARÇAL I ROIG

Divendres, 20 de març a les 19h
La cantautora Meritxell Gené i la poeta i 
escriptora Aina Torres seran les encarre-
gades de retratar dues escriptores fona-
mentals de la literatura catalana com són 
Maria-Mercè Marçal i Montserrat Roig a 
través d’un espectacle poeticomusical 
teatralitzat. Per què van escriure? Com 
les va condicionar el fet de ser dones? Un 
diàleg amb cançons, textos i poemes. Un 
homenatge a les dones de mirada violeta. 

MÚSICA

CONCERTS D9RÀDIO LIVE! 
13a EDICIÓ

Dissabte, 8 de febrer a les 12 h
DRÀDIO i el centre cívic Bon Pastor or-
ganitzen una nova edició de D9RÀDIO 
LIVE! Sessió matinal de concerts, desti-
nats a un públic adult i juvenil, on hi ac-
tuaran diversos grups i artistes musicals 
emergents.

CLÀSSICA AL CÍVIC

CONCERT ABSIT DUO

Divendres, 17 de gener a les 19 h
Absit Duo és un grup format per la saxo-
fonista Carla Obach Esteban i la violoncel-
lista Elisabet Iserte López. El seu repertori 
engloba peces des de l’època barroca fins 

la música contemporània; la seva energia 
i versatilitat a l’hora d’interpretar música 
de diferents períodes i la seva presència 
escènica creen una connexió única amb 
l’audiència. Donada la singular combi-
nació els dos instruments, Absit Duo 
interpreta majoritàriament arranjaments 
propis, alhora que també inclou composi-
cions originals per a la formació.

CONCERT TERRA 

Divendres, 21 de febrer a les 19 h 
Terra és un projecte musical que s’en-
cavalla entre la música folk i la clàssica. 
Amb la base de la guitarra clàssica i del 
violí i acompanyats de les seves veus en 
bona part de les melodies, El Rubén i el 
Marçal Pàmies presenten el seu primer 
treball sota el títol aclaridor de “Roda 
el mon”. Es tracta de un viatge musical 
arreu del món resseguint per les anota-
cions que han trobat en un quadern de 
viatge d’un anònim viatger. Guiats per 
breus lectures d’aquest quadern a ma-
nera d’introducció, anirem vivint les his-
tòries recollides, les emocions viscudes 
i les melodies atrapades arreu del món.

CONCERT ARRELATS: “HOME-
NATGE A LA DONA CATALANA”

Divendres, 27 de març a les 19 h
Arrelats és un grup de música catalana 
que promou les cançons tradicionals i 
les reinterpreta amb un so propi inte-
grant ritmes d’altres músiques del món. 
A “Homenatge a la dona Catalana” vo-
len homenatjar a totes aquelles dones 
anònimes que van quedar en les om-
bres, animant que avui seguim el camí 
d’aquelles que ens van deixar en he-
rència un món més igualitari on podem 
continuar creixent units.

ITINERARIS

EL BARRI DE SANT GERVASI

Dissabte, 18 de gener a les 11 h
Sant Gervasi conserva el regust tradicio-
nal i la personalitat de temps enrere, les 
botigues centenàries i les magnífiques 
residències d’estiueig de la burgesia. Pas-
sejar-hi constitueix sempre un plaer i una 
retrobada el passat més esplendorós de 
Barcelona. Els Jardins de la Tamarita, el 
tramvia Blau o la Torre Bellesguard seran 
alguns dels protagonistes d’aquesta ruta.

EL POBLE SEC D’ARA I DE 
SEMPRE

Dissabte, 15 de febrer a les 11 h
El Poble Sec és actualment un dels bar-
ris de moda de Barcelona però més en-
llà de les seves terrasses encisadores, 
el barri amaga racons que ens parlen 
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dels seus orígens rurals, de les fàbri-
ques d’indianes, del món de l’especta-
cle i de molts altres moments històrics 
que ens ajuden a entendre la ciutat. 
Amb aquesta ruta els descobrirem.

PINZELLADES DEL RAVAL

Dissabte, 14 de març a les 11 h
El Raval de Barcelona és un dels barris 
més atractius i controvertits de Bar-
celona. Amb aquesta passejada des-
cobrirem el passat del Raval, on els 
marginats i els convents n’eren els pro-
tagonistes, i entendrem l’evolució que 
ha experimentat amb el pas del temps i 
que l’ha convertit en un dels barris més 
cosmopolites de la ciutat.
Professora: Alba Casaramona

EXPOSICIONS

“LES MAGUES”

Del 3 al 13 de gener  
LES MAGUES son un grup de dones 
que arriben a la nit de reis carregades 
amb el seu taller de costura. Duen els 
seus coneixements de disseny, les se-
ves màquines, les seves eines, els seus 
materials màgics i el seu amor per l’ofici 
de la costura. Les magues es un projec-
te de formació per al disseny i fabricació 
de vestuari escènic que es va desenvo-
lupar durant el període d’octubre 2018 
a gener 2019 amb l’impuls del Pla de 
Barris i Barcelona Activa. La proposta 
era ampliar les competències d’un grup 
de costura multicultural, del barri de la 
Trinitat Vella, vehiculant-les cap a una 
activitat socio-professional amb el valor 
afegit d’establir un vincle amb el sector 
artístic i cultural.

“PARAULES D’AQUÍ QUE 
VENEN D’ALLÀ”

Del 3 al 28 de febrer
L’exposició consta d’una seixantena de 
cartells del concurs A l’abril cada paraula 
val per mil que l’any 2018 van organitzar 
el Servei Local de Català i Montcada 
Centre Comerç, la singularitat dels quals 
és que recullen paraules en català que 
provenen de llengües tan diverses com el 
llatí, el basc, el romanès, el suec, el grec, 
el portuguès o moltes altres llengües.

“DROM KOTAR MESTIPEN” 

Del 2 al 20 de març
Drom Kotar Mestipen és una entitat sen-
se ànim de lucres que lluita per la pro-
moció de la dona gitana i del seu Poble 
sense que això signifiqui una renúncia a 
la seva pròpia identitat. Aquest any l’as-
sociació fa 20 anys, i per aquest motiu 
vol commemorar aquesta fita amb una 
exposició al centre cívic, una mostra del 

treball realitzat durant aquestes dues 
dècades al barri i a la ciutat.

“BON VIVER DE LES ARTS”

Del 23 al 30 de març 
El Bon Viver d’Arts és una activitat pro-
moguda pels barris de Baró de Viver i 
Bon Pastor, l’objectiu del qual és fer 
visible la cultura popular sorgida de la 
creativitat i de la feina quotidiana de les 
associacions i entitats. Aquest març, de 
nou, el Centre Cívic acollirà les propos-
tes expositives d’aquest projecte.

EL CENTRE CÍVIC AMB LES 
ENTITATS

TALLERS DE LES ENTITATS
Per a informar-vos dels tallers que or-
ganitzen 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 Oriental: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Ball en Línia: dilluns de 16 a 17 h i dime-
cres de 16.30  a 17.30 h
Gospel: dilluns de 20.15 a 21.30 h (A Es-
cola 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 21.30 h (A Escola El Til·ler)
Dansa per a Infants: divendres de 18 a 19 h

BANC DEL TEMPS
Taller d’Equilibri i Harmonia: dilluns de 
10 a  11.45 h i de 12 a 13.30h
Curs de Conversa en Català: dilluns i 
dimarts de 17.30 a 18.30 h
Taller de Trapillo: dilluns de 18 a 19.30 h
Taller de Teatre Amateur: dilluns i dime-
cres de 19.30 a 21 h
Taller de castanyoles: dimecres de 10 a 11 h
Taller d’Autoestima i Relaxació: dijous 
de 10 a 11 h
Taller de memòria (Rummykub): dijous 
de 17.30 a 19.30 h
Curs de Sardanes: dijous de 20 a 21 h
Curs d’Informàtica: dimecres de 18 a 19.30 
h i divendres de 17.30 a 19 h (Biblioteca)
Taller de Creixement Personal: diven-
dres de 11 a 12.30 h

CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
Taller de sevillanes i Cajón Flamenco 
per a grups d’infants, joves i adults, de 
dimarts a divendres de 17.30 a 20.30 h 
(CC Bon Pastor i Institut Escola el Til·ler).

CORAL AMICS DEL BON PASTOR
Taller de Cant Coral: dimecres de 19.30 
a 21.15 h

HYDRA
Dansa Oriental Mini (Infantil +3 anys): 

dimarts a les 17.15 (IE el Til·ler).
Comercial Latino Mini (Infantil +5 anys): 
dimecres a les 17.30 h
Hip Hop (Infantil +8 anys): dimecres a les 
17.15h (Local Moters de Bon Pastor).
Dansa Oriental : dimarts a les 18.45 (IE 
el Til·ler)
Pilates: divendres a les 19.30h (AVV)
Hydractiva’t: divendres a les 19.30h 

ENTITATS QUE FAN ÚS DEL CENTRE

ACATHI
Telèfon: 931931353
acathi@acathi.org
www.acathi.org
Associació catalana per a la integració d’homo-
sexuals, bisexuals i transsexuals immigrants.
Horari d’atenció: dilluns, dimecres, diven-
dres matí; dilluns i divendres tarda.

AVIS DEL BARRI
avis.barri@gmail.com
Associació d’assessorament per a  veïns i 
veïnes afectats per la remodelació del barri.
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h.

BON PAS DE BALL
Telèfon: 650959292 
info@bonpasdeball.com   
www.bonpasdeball.com
Entitat que promou l’aprenentatge dels dife-
rents estils de ball i la seva vessant relacio-
nal i solidària.

BANC DEL TEMPS
bancdeltempsbonpastor@yahoo.es
http://bonpastor.bdtonline.org/
Projecte sense ànim de lucre que promou 
l’intercanvi  de temps entre persones,  i que 
realitzen, a partir de setembre, diversos ta-
llers, cursos i activitats per als socis i sòcies.
Horari d’atenció: dilluns, de 10 a 12 h; di-
marts, de 17.30 a 19 h; dimecres, de 17 a 18 
h i dijous de 17.30 a 19 h

CENTRO CULTURAL ANDALUZ
ccandaluzbuenpastor@gmail.com
Entitat que té com a objectiu la difusió de la 
cultura andalusa per mitjà de tallers, grups de 
dansa, actuacions i altres activitats culturals 
adreçades al barri.
Horari d’atenció: dimarts a dijous, de 18 a 20 
h ( CC Bon Pastor i Institut Escola El Til·ler).

CORAL AMICS DEL BON PASTOR
Entitat oberta a totes les persones interes-
sades en el cant coral, sàpiguen cantar o no.
Horari d’atenció: dimecres de 19.30 a 21.30 h.

D9RÀDIO
D9radio@hotmail.com
Taller de ràdio gestionat per gent jove, amb 
una graella de programes destinats a fo-
mentar la radiodifusió i els tallers de forma-
ció dirigits especialment al jovent. 

DIMONIS BONPASFOC
dimonis.bonpasfoc@gmail.com
Dimonis_bonpasfoc@hotmail.com
Entitat creada amb l’objectiu de reunir in-
fants, joves i adults a conèixer i donar a 
conèixer al barri la cultura dels Balls de Di-
ables.
Contacte: C/Flix 29, Bxos (local);
Tel 667779631

ESPAI CONEIX
mediacio@espaiconeix.org
www.espaiconeix.org
Cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa 
social que treballa l’àmbit de la gestió alterna-
tiva de conflictes (prevenció, mediació, facili-
tació, negociació...) i la promoció de la convi-
vència (formació, participació, dinamització...)
Horaris: dimarts i dijous matí; dimarts, dime-
cres i dijous tarda.

HYDRA
hydra.associacio@gmail.com
Fb: Associació de Dansa, Cultura i Esport 
Hydra/ Instagram: hydra.associacio 
Entitat de dansa que treballa per apropar la 
cultura, la integració i la cohesió, tot d’una 
manera divertida i saludable, tot formant així 
una família de petits i adults.
Contacte: 616 18 72 66 (Elena) 

SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Bon Pastor disposa de 
diferents espais per a entitats, associa-
cions i empreses. De dilluns a divendres 
de 10 a 14.30 h i de 16 a 21.30 h. Dissab-
tes 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 17:30 h 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 partir 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

SERVEI D’INTERCONSULTA 
COMUNITÀRIA: PARLEM?
Servei d’acollida, orientació i assessora-
ment entorn al patiment emocional de les 
persones, i de promoció d’intervencions 
i activitats compartides amb les entitats 
del barri. A càrrec dels Serveis de Salut 
Mental de Sant Andreu (Fundació Vidal i 
Barraquer), en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona. Dimarts de 10h a 14h.
Tel. 685 72 19 01/ cmasllorens@fvb.cat
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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, 60, B23, V33
Bicing: Sant Adrià, 113 (Est. 340)
Enric Sanchís, 33 (Est. 341)    

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


