D9RADIO
Correu electrònic:
D9radio@hotmail.com
Taller de ràdio gestionat per gent
jove, amb una graella de programes destinats a fomentar la radiodifusió i els tallers de formació
dirigits especialment al jovent.
SERVEIS
CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Bon Pastor disposa de diferents espais per a entitats, 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.

MAPA

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.

Centre Cívic Bon Pastor

PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS

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
Correu electrònic:
salajovebonpastor@gmail.com

Estiu 2019

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.
Correu electrònic: dinamitzaciojuvenil@gmail.com

ADREÇA

HORARIS

Plaça de Robert Gerhard, 3
08030 Barcelona
Tel.: 93 314 79 47 · Fax: 93 278 30 85
Bus: H4, H8, 11, 42, 60, B23
Metro: L9 i L10 Bon Pastor
BICING: Sant Adrià, 113 (Est. 340)
Enric Sanchís, 33 (Est. 341)
Ajuntament.barcelona.cat/Ccivics/bonpastor
ccbonpastor@bcn.cat

Dilluns a divendres
10h a 14.30h
i de 16h a 21.30h
Dissabtes
10h a 14h i de 16h a 20h

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

Bon Pastor

Correu electrònic:
femsorollbonpastor@gmail.com
Facebook: Fem Soroll
Twitter: @femsorollbp
Associació que té com a objectiu
donar a conèixer i fer partícip a la
població dels nostres trets i tradicions, mitjançant activitats lúdiques, festives i de tallers obertes
a tothom, en col·laboració amb
altres entitats.

ESPAI FAMILIAR

M

“FEM SOROLL”
ASSOCIACIÓ DE Grallers
I CAPGROSSOS de Bon
Pastor

INSCRIPCIONS
PRE-INSCRIPCIONS
Del 3 al 8 de juny
INSCRIPCIONS PER INTERNET
A partir de l’11 de juny a les 10 h a https://bonpastor.inscripcionscc.com
INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir de l’11 de juny
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
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 taller per part de l’organització. El suplement en concepte de material de les
activitats indicades s’haurà 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.

TALLERS CULTURALS
EXPRESSIÓ
ZUMBA
Dimarts, de 20 a 21 h
Del 2 al 16 de juliol
(3 sessions) Preu: 9,66 €
Fes exercici, ballant i gaudint tot
practicant Zumba, una combinació de ritmes llatinoamericans,
salsa i merengue amb aeròbic!
Professor: Berto Barez

Descobreix el Ioga, practica
postures i exercicis d’aquesta
disciplina i gaudeix dels beneficis
terapèutics que aportarà al teu
cos!
Professora: Sonia Faria

SALUT I BENESTAR
PILATES

activitats gratuïtes

IOGA
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 3 al 17 de juliol
(3 sessions) Preu: 8,98 €

JORNADA JOVE D’ESTIU

TEATRE AL CÍVIC

seran alguns dels protagonistes
d’aquesta ruta. Inscripció prèvia.

BAR SÒVIA

EXPOSICIONS

Divendres, 5 de juliol a les 19 h
Un bar, una trobada, una conversa inesperada. Estàs tranquil
i creus que tens dret a gaudir
d’una estona d’esbarjo. De sobte,
algú que no coneixes se t’acosta
i t’anuncia que en un termini curt
de temps, vaja, que quasi de manera immediata, moriràs. Sense
accidents, sense metzines, sense sang ni fetge. Però el rellotge
RECULL I JUGA I VIU L’ESTIU! marca, inexorablement, el temps
Dimecres, 10 de juliol a les 11 h que se t’acaba. Obra de microDiversos equipaments i entitats teatre de la mà de Tres Homes
del barri preparem tallers i acti- Grossos Teatre.
vitats d’estiu per a públic infantil.
La Jornada inclourà un taller de
bombolles gegants i de coets
Divendres, 28 de juny
Jornada d’activitats juvenils d’exterior, en col·laboració amb Xarxa
Jove de Bon Pastor-Servei de
Dinamització Juvenil, amb Jocs
de Taula, Escape Room, torneigs
de tennis-taula i moltes més activitats!

MOSTRA FOTOGRÀFICA A.
EXCURSIONISTA MUNTANYA:
X CONCURS FOTOGRÀFIC
TROFEU PERE GASPAR
Del 2 al 17 de juliol
Exposició que recull una selecció
de les fotografies presentades a
la desena edició del concurs fotogràfic Trofeu Pere Gaspar. Un
certamen amb gairebé vint anys
d’història que organitza la Secció
de Fotografia de l’Agrupació Excursionista Muntanya, entitat que
organitza activitats de senderisme, alta muntanya, escalada, esquí, espeleologia, BTT, sortides
culturals... i fotografia

APRÈN A FER SERVIR EL
TEU SMARTPHONE
Dimarts, 2 i 9 de juliol 19.30 a
21 h
Teniu un nou telèfon mòbil o tauleta i voleu treure-li tot el profit?
Porta’l i t’ensenyarem com donar-li un bon ús! Aquest febrer
descobrirem com les noves
xarxes socials poden servir per
a relacionar-nos i també per a
aprendre i divertir-nos! Inscripció
prèvia.
Professor: David Marco

AVIS DEL BARRI
Correu electrònic:
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
Correu electrònic:
info@bonpasdeball.com
Web: www.bonpasdeball.com
Entitat que promou l’aprenentatge dels diferents estils de ball i la
seva vessant relacional i solidària.
BANC DEL TEMPS

d’aigua.

Correu electrònic:
bancdeltempsbonpastor@yahoo.es
Web: 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
tallers, cursos i activitats per als
socis i sòcies.
Horari d’atenció: dilluns, de 10 a
12 h; dimarts, de 17.30 a 19 h; dimecres, de 17 a 18 h i dijous de
17.30 a 19 h

TALLERS ARTÍSTICS
D’IMATGE I FOTOGRAFIA

CENTRO CULTURAL
ANDALUZ

Dimecres, 3 de juliol a les 11 h
Tallers d’animació i fotografia enfocat a públic juvenil en la qual, a ITINERARIS
través del joc i experimentació,
s’empraran tècniques com l’Stop
Motion i el Light Painting. Places Josep Puig i Cadafalch i
limitades.
la Exposició Universal
de 1929

Correu electrònic:
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.

TAI-TXI
Dimarts i dijous, de 18.30 a 20 h
4, 9 i 11 de juliol
(3 sessions) Preu: 14,48 €
Practica Tai-txi i tonifica la teva
musculatura, augmenta la flexibilitat i connecta amb tu mateix!
Ara combinat amb noves tècniques de meditació, respiració i
suau exercici físic.
Professora: Ivana Navarro

Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 al 15 de juliol
(3 sessions) Preu: 9,66€
Millora la teva forma física practicant Pilates, mètode que combina
moviments musculars coordinats
amb la respiració: mantindràs un
adequat equilibri corporal i previndràs lesions d’esquena!
Professor/a: Air Active

activitats familiars I
JUVENILS GRATUÏTES

Dissabte, 13 de juliol a les 11 h
Amb aquest itinerari descobrirem
l’empremta que Puig i Cadafalch
va deixar a Montjuïc com a encarregat del projecte arquitectònic i
urbanístic de l’Exposició Internacional de 1929. La Font Màgica,
la fàbrica Casaramona, els palaus d’Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia o el Palau Nacional

ENTITATS QUE FAN ÚS DEL
CENTRE
ACATHI
Telèfon: 931931353
Correu electrònic: acathi@acathi.org
Web: www.acathi.org
Associació catalana per a la integració d’homosexuals, bisexuals i
transsexuals immigrants.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10h a 14 h.

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

