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TAI-TXI

Dijous, de 18.30 a 20 h
Del 30 d’abril al 18 de juny
(8 sessions) Preu: 38,62 €
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

CUINA DE PRIMAVERA: 
RECEPTES FRESQUES I 
CUINA ITALIANA

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 28 d’abril al 16 de juny
(8 sessions) Preu: 38,62 €
T’agradaria aprendre a fer pastissos 
Tatin de tomàquets xerri, “Salmorejo” 
de cireres o uns autèntics ravioli italians 
farcits? En aquest nou taller podràs ela-
borar aquestes i més receptes de cuina 
fresca de primavera i italiana.
Professora: Anabel González

ARTÍSTICS

ESCULTURA  

Dimarts, de 19 a 20.30h
Del 28 d’abril al 16 de juny
(8 sessions) Preu: 23,96 €
Si tens curiositat artística i vols apren-
dre les tècniques bàsiques d’escultura, 
mitjançant aquest taller podràs potenci-
ar la teva creativitat en tres dimensions, 
sense necessitat de tenir cap tipus de 
coneixement previ.

INFANTILS

MÚSICA AMB INFANTS 

Dilluns, de 17.15 h a 18.15 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(7 sessions) Preu: 20,5 €
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 múl-
tiples beneficis sensorials. Els fa sentir 
estimats/des i convida al desenvolupa-
ment, la descoberta i la creativitat en 
família. Taller per a infants d’1 a 3 anys.
Professor/a: Tata Inti

TALLERS GRATUÏTS

ESCOLA DE SALUT: TALLER 
DE MEMÒRIA

Dimecres, 29 d’abril, d’11 a 12.30 h
Taller xerrada pertanyent a la programa-
ció de l’Escola de Salut de Gent Gran del 
Bon Pastor i Baró de Viver, projecte de 
barri en que es pretén incidir en la millora 
general de l’estat de salut de la gent gran.
Professora: Elena Ramírez (Cercles)

CALIDOSCOPI CULTURAL: 
PASSA LA CÀMERA!
Projecte comunitari de fotografia itinerant 
a través del qual entitats, serveis i perso-
nes interessades en la fotografia del Bon 
Pastor faran ús de càmeres fungibles per 
tal de retratar els paisatges artístics, so-
cials i identitaris del barri. El procés serà 
també registrat mitjançant “diaris de vi-
atge” durant tot el trimestre, i el resultat 
final conclourà amb una exposició.

APRÈN A FER SERVIR EL TEU 
SMARTPHONE

Dimarts, del 19 de maig al 9 de 
juny de 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! Aquesta prima-
vera descobrirem com les noves xarxes 
socials poden servir per a relacionar-nos i 
també per a aprendre i divertir-nos!  
Professor: David Marco

REMEIS NATURALS D’ESTIU

Dijous 11 i 18 de juny, de 18.30 a 
20.30 h
Descobreix quines són les plantes que 
ens ajuden a combatre els efectes de 
la calor i la sequedat de la pell a l’estiu, 
aprèn a elaborar diferents remeis per uti-
litzar en aquesta estació.
Professora: Abigail Gracia
 

TALLERS-XERRADES PER A 
FAMÍLIES

EDUCAR PER CRÉIXER EN 
POSITIU
Aquesta primavera es realitzaran dues 
noves sessions de tallers-xerrades 
destinats a famílies i educadores, amb 
temàtiques vinculades a relacions afec-
tives i parentalitat positiva.
Dimarts, 5 de maig de 18.30 a 20 h
Pantalles, mòbils i altres convidats a casa. 

Com ho gestionem amb els nostres fills?
Dimarts, 12 de maig de 18.30 a 20h
S.O.S. Pares i mares 24 hores al dia. 
Assertivitat, empatia i altres habilitats co-
municatives per facilitar la vida en família.
Professora: Elena Ramírez (Cercles)

ACTIVITATS  I ESPECTACLES 
FAMILIARS 

RECULL I JUGA AL SANT 
JORDI!

Dijous, 23 d’abril a les 17.30 h
Diversos equipaments i entitats del barri 
preparem tallers i activitats al voltant del 
dia del Llibre, la Rosa i el Drac.  Enguany 
aquesta activitat formarà part de la Set-
mana de la Primavera, iniciativa veïnal 
de civisme i Medi Ambient.

ESPECTACLE PRIMERA 
INFÀNCIA: “MANS” (CIA.       
FES-T’HO COM VULGUIS) 

Divendres, 24 d’abril  a les 17.30 h
Espectacle visual ple d’imatges poèti-
ques expressades amb diferents llen-
guatges. El llenguatge corporal, la mú-
sica, els colors, les llums i les ombres: 
la transformació de l’espai i la paraula, 
justa i afinada per endreçar-ho tot. Tot 
l’espectacle neix i gira amb la idea de 
les mans, que ens donen la llibertat per 
a crear les nostres pròpies realitats. 
Destinat a infants de 0 a 3 anys.

ESPECTACLE FESTA MAJOR: 
“MESIEU MOUSTACHE”       
(CIA. PESSIC DE CIRC)

Dimecres, 13 de maig a les 17.30 h
“Mesieu Moustache” presentador del 
seu propi circ ens vol meravellar amb 
el seu gran número que l’ ha fet famós 
arreu del món. Mentre va superant les 
dificultats que té ens presenta nous per-
sonatges i els seus famosos números! 
Espectacle obert per a tots els públics.

ELS SECRETS DEL FONS DEL 
MAR (SENSEDRAMA TEATRE) 

Divendres, 5 de juny a les 18 h
Espectacle teatral adreçat a un públic 
familiar, a partir de 4 anys, que pretén 
incidir en la necessitat de tenir cura de 
l’entorn natural de les nostres costes i 
del mar. Els seus protagonistes viuran 
unes aventures basades en els malde-
caps que poden produir els residus a 
les platges, així com en la protecció del 
medi marí i de les nostres costes.

CORE DANCE 

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del  29 d’abril al 17 de juny
(8 sessions) Preu 23,96 €
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 d’abril al 15 de juny
(7 sessions) Preu 22,53€
GRUP B :Dijous, de 19 a 20 h
Del 30 d’abril al 18 de juny
(8 sessions) Preu: 25,75 €
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 d’abril al 17 de juny
(8 sessions) Preu: 23,96 €
Descobreix el Ioga, practica postures i 
exercicis d’aquesta disciplina i gaudeix 
dels beneficis terapèutics que aportarà 
al teu cos.
Professora: Victoria García

TALLERS CULTURALS 

EXPRESSIÓ

AUTODEFENSA FEMINISTA

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(7 sessions) Preu: 20,96€
Taller d’ empoderament i autoconeixe-
ment, tant a nivell individual com col-
lectiu, on aprendrem com defensar-nos 
de les agressions presents en la nostra 
quotidianitat. A més, es potenciarà la 
seguretat física i emocional mitjançant 
la presa de consciència de l’espai i del 
propi cos, tot posant en pràctica diver-
ses tècniques físiques, d’expressió i de 
posicionament.
Professora: Cristina Ortega

ZUMBA 

GRUP A: Dimarts,  de 20 a 21h
Del 28 d’abril al 16 de juny 
(8 sessions) Preu 25,75 €
GRUP B: Dijous, de 20 a 21 h
Del  30 d’abril  al 18 de juny
(8 sessions) Preu: 25,75 €
Fes exercici,  ballant i gaudint tot prac-
ticant Zumba, una combinació de ritmes 
llatinoamericans, salsa i merengue amb 
aeròbic.
Professora: Judith Pedrós

JORNADA MEDI AMBIENT: 
CÚPULA DE LEONARDO

Divendres, 5 de juny 17.30 h
Jornada d’activitats i tallers relacionats 
amb la commemoració del Dia Mundial 
del Medi Ambient, amb un taller central 
de Leonardome, cúpules de fins a 4 me-
tres de diàmetre fetes de fusta sosteni-
ble ideades per Leonardo da Vinci. Ta-
ller obert per a infants a partir de 5 anys.

TEATRE AL CÍVIC

2N CICLE DE MICROTEATRE

Divendres, 22 de maig de 19 a 20.50 h 
Nova edició  de Microteatre a Bon Pas-
tor, amb dos passis de noves propostes 
escèniques de curta durada (30 minuts). 
Places limitades: inscripció prèvia.

GUARDAR LA ROBA              
(DE CLARA MANYÓS)

De 19 a 19.20h i de 19.45 a 20.05h
“Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. 
L’autobús, el pa, el cafè, la rentadora... 
Tu... Jo...” Dues persones desconegu-
des es troben accidentalment un dia 
qualsevol en una bugaderia. Les seves 
particulars maneres d’entendre el món, 
els seus problemes i els seus desitjos 
es posaran a fer voltes tot buscant la 
manera de saltar de la roda i anar enda-
vant. Un dia qualsevol... O no. Obra es-
trenada i premiada pel públic al Festival 
Píndoles 2019.

MARXES O VOLES?             
(CIA. PRÍGOL)

De 19.30 a 20.05h i de 20.15 a 20.50h
Heu sentit, alguna vegada, que la vostra 
vida perd el sentit? Que no acabeu de 
saber en quina direcció camineu? Inclús, 
us pregunteu si realment sou feliços sen-
se trobar una resposta clara? Aquesta és 
la història de personatges comuns i quo-
tidians, que en un determinat moment, la 
seva vida comença a perdre la solidesa 
que semblava tenir. Mitjançant conver-
ses i diàlegs, els personatges reflexionen 
sobre qui són i què volen, i decideixen si 
marxar o volar poden ser opcions per a la 
recerca dels seus somnis.

ART (XAMBA TEATRE)

Dissabte, 6 de juny a les 17 h
Nou espectacle escènic interpretat per 
la Companyia amateur “Xamba Teatre”. 
“Art”, és una comèdia hilarant basada en 
la obra de Yasmina Reza, que reflexiona 
sobre el món de l’art i de l’avantguarda, 

INSCRIPCIONS

PRE-INSCRIPCIONS:
Del 23 al 29 de març
INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 30 de març a les 10 h a https://bonpastor.inscripcionscc.com
INSCRIPCIONS AL CENTRE:
A partir del 30 de març
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 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 
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. El centre no es farà responsable del material que es deixi a les aules. Per 
beneficiar-te de reduccions de tarifes cal que presentis la documentació i facis la inscripció pre-
sencialment al centre.

així com dels “culturetes” i “entesos” 
que passegen per les nostres ciutats. 

MÚSICA

CLÀSSICA AL CÍVIC 

UN EMAIL DE FLORS           
(SARA BAÑERAS DUO)

Divendres, 29 de maig a les 19 h
“Un e-mail de flors” es tracta d’un re-
pertori dedicat a la màgia de les flors 
amb peces que abasten gèneres molt 
diferents: lied alemany, la melodie fran-
cesa, la cançó catalana, òpera italiana i 
sarsuela; un passeig per a les oïdes en 
un repertori on escoltarem V. Bellini, C.
Debussy, F.M Torroba i R.Strauss entre 
d’altres. Un espectacle de la mà de la 
soprano catalana Sara Bañeras i la pia-
nista txeca Marie Malechová.

MARINA VINENT QUARTET

Divendres, 12 de juny a les 19h 
Marina Vinent Quartet sorgeix de les ga-
nes de quatre alumnes del Taller de Mú-
sics de tornar a reviure els temes més 
insignes del jazz: Monk, Benny Golson, 
Lee Morgan, Dexter Gordon... pocs 
seran els que quedaran fora d’aquest 
homenatge als que van convertir el gè-
nere nascut a les capes més baixes de 
la societat nord-americana en una de 
les revolucions més grans que ha viscut 
aquest estil musical.

CONCERTS D9RÀDIO LIVE! 
14a EDICIÓ

Dissabte, 23 de maig 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.

CONCERT EL TRAMVIA BLAU 

Dissabte, 27 de juny a les 17 h
La Companyia El Tramvia Blau, amb in-
tegrants residents al barri, presenta un 
tastet de la seva nova obra musical amb 
un recull de  cançons pertanyents a la 
pel·lícula “El Gran Showman”.

ITINERARIS

MERCÈ RODOREDA I GRÀCIA: 
GUERRA, EXILI I POSTGUERRA

Dissabte, 25 d’abril a les 11 h
Amb aquest itinerari tractarem el esde-
veniments vinculats a la Guerra Civil que 
embolcallaren la vida i la producció ar-
tística de Mercè Rodoreda. Passejarem 
per Gràcia, visitarem el refugi antiaeri 
de la Plaça Revolució i, per descomptat, 
ens aturarem a la Plaça del Diamant que 
dóna nom a una de les obres més llegi-
des de l’autora i que ens servirà com a 
fil conductor de la ruta.

REDESCOBRIM EL PARC DE 
LA CIUTADELLA

Dissabte, 30 de maig a les 11 h
Passejarem pel Parc de la Ciutadella, el 
pulmó de Barcelona i un dels espais més 
emblemàtics de la ciutat. Rememorarem 
l’Exposició Universal tot descobrint els 
secrets del Castell dels Tres Dragons, la 
Cascada o el meravellós Hivernacle.
Professora: Alba Casaramona

EXPOSICIONS

 “EL PORRAJMOS, EL GENOCIDI 
NAZI DEL POBLE GITANO”

Del 6 al 30 d’abril 
“Porrajmos” significa en romanó, la llen-
gua gitana, devorament o absorció. És 
el nom amb què es coneix l’Holocaust, 
el genocidi nazi del poble gitano. Al 
Porrajmos van ser assassinats entre un 
quart i més de mig milió de gitanos, cap 
infant gitano hi va sobreviure. Una ex-
posició de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya (FAGIC). Activitat 
corresponent als actes commemoratius 
del Dia Internacional del Poble Gitano 
que es realitzaran el dia 7 d’abril.

“FESTA MAJOR BON PASTOR”

Del 8 al 17 de maig
Espai expositiu destinat a mostres ar-
tístiques de les entitats vinculades a la 
Festa Major del barri.

“UN BARRI BEN VIU”

Del 18 al 29 de maig
A través d’aquesta exposició, resultant 
del projecte comunitari de fotografia 
del Calidoscopi Cultural,  veuràs el barri 
amb altres ulls, amb els ulls dels altres. 
Vine a descobrir un Bon Pastor diferent, 
peculiar i sobretot molt humà. Exposició 
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resultant del projecte comunitari de fo-
tografia del Calidoscopi Cultural “Passa 
la Càmera” i del taller “Petites Experièn-
cies Fotogràfiques”, amb la participació 
de l’alumnat de l’Institut Escola El Til·ler.

“INDICADORS DE SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA A CATALUNYA” 

Del 6 al 15 de juny
Aquesta exposició mostra els resultats 
de l’informe “Arran de Terra”, fruit d’un 
treball col·lectiu, amb l’objectiu de di-
agnosticar la situació actual del sistema 
alimentari de Catalunya, des de la pers-
pectiva de la Sobirania Alimentària. Els 
continguts de la mostra promouen fo-
mentar uns sistemes alimentaris locals, 
més justos i sostenibles.

“LA NIT DE SANT JOAN”

Del 16 al 30 de juny
Es pot abastar i comprendre tot allò que 
aplega la Nit de Sant Joan? El solstici 
d’estiu ens porta cada any una nit que 
s’estén en la memòria del temps, tot 
abraçant la terra, la seva gent i el territo-
ri, i encara més enllà. Aquesta exposició 
del Museu Etnològic ens mostra dife-
rents aspectes d’aquesta nit extraordi-
nària, en la qual les persones renovem 
vells lligams i en fem de nous, una nit on 
l’alegria dels grans es reflectida a l’il·lu-
sió dels menuts.

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 17h i dime-
cres de 16.30  a 17.30 h
Gospel: Dilluns de 20.15 a 21.30 h
(A l’Escola Bon Pastor)
Country: Dimarts de 10.30 a 11.30h i 
Manteniment,  de 11.30 a 12.30h. 
Salsa: Dimarts de 20.30 a 12.30 h
(A l’Escola el Til·ler)
Playback: Dijous de 20.30 a 21.30 h
(A l’Escola Bon Pastor)
Dansa per a Infants:
Divendres de 18 a 19 h
info@bonpasdeball.com
www.bonpasdeball.com

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 dimecres 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:
divendres 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
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’homosexuals, bisexuals i transsexuals 
immigrants.
Horari d’atenció: dilluns, dimecres, di-
vendres matí; dilluns i divendres tarda.

AVIS DEL BARRI
avis.barri@gmail.com
Associació d’assessorament per a  ve-
ïns 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 
diferents estils de ball i la seva vessant 
relacional i solidària.

BANC DEL TEMPS
bancdeltempsbonpastor@yahoo.es
http://bonpastor.bdtonline.org/
Projecte sense ànim de lucre que pro-
mou l’intercanvi  de temps entre perso-
nes,  i que realitzen, a partir de setem-
bre, 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

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 acti-
vitats 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 in-
teressades 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 fomentar la radiodifusió i els tallers de 
formació dirigits especialment al jovent. 

DIMONIS BONPASFOC
dimonis.bonpasfoc@gmail.com
Dimonis_bonpasfoc@hotmail.com
Entitat creada amb l’objectiu de reunir 
infants, joves i adults a conèixer i donar 
a conèixer al barri la cultura dels Balls 
de Diables.
Contacte: C/Flix 29, Bxos (local);
Tel. 667 77 96 31

ESPAI CONEIX
mediacio@espaiconeix.org
www.espaiconeix.org
Cooperativa sense ànim de lucre i d’ini-
ciativa social que treballa l’àmbit de la 
gestió alternativa de conflictes (preven-
ció, mediació, facilitació, negociació...) i 
la promoció de la convivència (formació, 
participació, dinamització...)
Horaris: dimarts i dijous matí; dimarts, 
dimecres 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 apro-
par 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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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
informacio@ccbonpastor.cat 
             @ccbonpastor


