
INSCRIPCIONS

PRE-INSCRIPCIONS  
Del 20 al 26 de març 

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 27 de març a les 10 h a https://bonpastor.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 27 de març a les 10 h
De dilluns a divendres de 10 a 14.30 h i 16 a 21.30 h
i dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 20h
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 
taller per part de l’organització. 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 
presencialment al centre.

Portada de fulletó dedicada a l’alumnat de CFGS d’Educació i Control Ambiental de l’Institut 
Rubió i Tudurí, enguany participants del Cicle cultural de Medi Ambient del centre.

          Activitat pertanyent al Cicle Calidoscopi Cultural

          Activitat pertanyent al cicle Medi Ambient 

(8 sessions) Preu:  15,97 €
Professora: Julia de la Torre
GRUP B
Dijous, de 19 a 20 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions) Preu: 15,97 €
Millora la teva forma física practicant 
Pilates, mètode que combina movi-
ments musculars coordinats amb la 
respiració: mantindràs un equilibri 
corporal adequat i previndràs lesions 
d’esquena.
Cal portar màrfega i roba còmoda.
Professora: Valentina Medel

ARTÍSTICS 

GRUP DE PINTURA 

Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions) Preu: 31,94 €
Desperta la teva creativitat i aprèn al 
teu ritme a realitzar les teves obres ar-
tístiques. Al llarg del curs, aprendrem 
a fer servir materials de pintura com 
l’aquarel·la,  l’acrílic i l’oli , i a posar en 
pràctica diferents tècniques i maneres 
de treballar. 
Professor/a: Ricardo Hermida

ART EN FAMÍLIA  

Dijous, de 17.15 a 18.15 h 
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions) Preu: 15,97 €
L’art és una gran eina per a que els in-
fants desenvolupin la seva creativitat i 
imaginació, però també permet fer un 
important treball emocional. Aquest 
nou espai creatiu proposa la realització 

de petites obres d’art, amb el valor afe-
git que suposa fer-ho en família. Taller 
adreçat a famílies amb infants de 3 a 
6 anys.
Professora: Tata Inti SCCL

CERÀMICA ARTÍSTICA 

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h 
Del 26 d’abril al 14 de juny 
(8 sessions) Preu: 31,94 €
Explora les teves habilitats artístiques, 
allibera estrès i connecta amb tu ma-
teix mitjançant aquest nou tastet de ta-
ller de ceràmica artística. Activitat amb 
suplement (10€).
Professora: Tiziana Tafuri

RECURSOS

CONVERSA EN ANGLÈS      

Dilluns, de 19 h a 20.30 h
Del 24 d’abril al 12 de juny
(6 sessions) Preu: 17,97 €
Practica el teu anglès en un grup de 
conversa: la millor manera de parlar-lo 
regularment i mantenir i millorar el teu 
nivell d’una manera amena i divertida.
Professor/a: Context | Languages & 
Communication.

GASTRONOMIA

CUINA I REBOSTERIA 
SALUDABLE 

Dilluns, d’11h a 13 h
Del 24 d’abril al 12 de juny
(6 sessions) Preu: 23,96 €
Tenir i mantenir una alimentació sana i 
equilibrada és essencial per a la nostra 
salut. I les  receptes que treballarem al 
nostre taller ens ajudaran a trobar la 
inspiració necessària per cuinar plats 
dolços i salats de manera saludable 
i divertida. Activitat amb suplement 
(10€).
Professora: Anabel González 

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Totes les activitats de la programació 
cultural són gratuïtes i  disposen de 
places limitades. Podeu realitzar la 
vostra reserva prèvia en línia a: 
https://bonpastor.inscripcionscc.com, 
presencialment o al tel. 93 314 79 47.

ACTIVITATS FAMILIARS 

RECULL I JUGA SANT JORDI: 
“THE SHOW”

Divendres, 21 d’abril a les 17.30h
Diversos equipaments, serveis  i enti-
tats del barri preparem tallers i activi-
tats al voltant del dia del Llibre, la Rosa 
i el Drac. La Jornada inclou l’especta-
cle familiar “The Show”, barreja de co-
mèdia, teatre, clown i circ on Mia Mine 
i Mr. Vita us convidaran a entrar al seu 
món absurd i extravagant.
De la mà de la Cia Las Cossas Nostra

FESTA MAJOR: “4X4!”

Divendres, 12 de maig a les 17.30h
Little Testa arriba amb un bagul ple 
d’objectes estranys: curioses ulle-
res per veure poc, galledes de metall 
magnètiques, 3 diàbolos i una canya 
de pesca telescòpica. Ell balla amb els 
diàbolos, lluita amb els cubells i s’eleva 
cap al cel en increïbles verticals! Es-
pectacle programat per la Festa Major 
de Bon Pastor.
De la mà de Little Testa 

“EL CONILLET QUE VOLIA PA 
DE PESSIC”

Divendres, 16 de juny a les 17.30h
En una clariana enmig del bosc un co-
nill es desperta i surt del cau. Té molta 
gana i li agrada cuinar. Juntament amb 
les seves veïnes i veïns del bosc pre-
pararan plegats un deliciós pa de pes-
sic! L’os li duu maduixes, l’eriçó un gra-
net d’anís, les abelles mel i les orenetes 
volen i es capbussen pels núvols. El 
cargol busca una col i el centpeus no 
té prou sabates. Espectacle de titelles 
i música en directe per a primers pú-

(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.
Cal portar màrfega i roba còmoda.
Professora: Victoria García

TAI-TXI – CHI KUNG 

Dijous, de 18.15 a 19.45 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions) Preu: 23,96 €
Practica Tai-txi i tonifica la teva muscu-
latura, augmenta la flexibilitat i connec-
ta amb tu mateix. Ara combinat amb 
noves tècniques de meditació, respira-
ció i suau exercici físic.
Professora: Ivana Navarro

PILATES 

GRUP A
Dimarts, de 19 a 20 h
Del 25 d’abril al 13 de juny 

TALLERS CULTURALS 

EXPRESSIÓ

ZUMBA 

Dimarts, de 20 a 21 h
Del 25 d’abril al 13 de juny 
(8 sessions) Preu: 15,97 €
Vine a fer exercici,  ballar i gaudir tot 
practicant Zumba, una combinació de 
ritmes llatinoamericans, salsa i meren-
gue amb aeròbic.
Professora: Meritxell Gutiérrez

CORE DANCE 

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 26 d’abril al 14 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

IOGA           

Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 26 d’abril al 14 de juny 

blics de 18 mesos a 5 anys.
De la mà de Cacauet Teatre 

MÚSICA AL CÍVIC

“DESPRÉS DE LA PLUJA”

Divendres, 14 d’abril a les 19h
“Després de la Pluja” és un viatge 
musical i poètic. Un recorregut per 
un univers d’aigua, rellotges, maletes, 
mapes i brúixoles. Les cançons de 
“Minsk·Praga·Budapest”, el darrer disc 
del cantautor Montañez, dialoguen 
amb versos inèdits i també dels llibres 
“Baula de la Nit” i “Dos Hiverns i un In-
cendi” de la poeta Aina Torres. Un món 
oníric. Un refugi on submergir-se. Tot 
comença amb la pluja.
A càrrec d’Aina Torres i Jordi Montañez.

“LOLA STOUTHAMER’S 
ALMOST A QUARTET”

Divendres, 28 d’abril a les 19h
Lola Stouthamer, música polifacètica 
i curiosa per naturalesa, ha compartit 
experiències amb col·lectius artístics 
ben diferents. Jazz, blues, soul, funk, 
latin, world music, punk, cabaret, circ, 
teatre... Totes aquestes músiques i 
formacions formen part del seu bagat-
ge professional. Ara pren el camí de 
retorn a les arrels, amb el seu primer 
company d’aventures, el saxo alt, i un 
“jo” ocult que va descobrir durant el 
viatge, la seva veu.
Concert a trio amb guitarra (Neter 
Calafati) i contrabaix (Àlvaro Taborda).

“SYBILLE’S ON JUPITER” 

Divendres, 26 de maig a les 19h
Projecte musical nascut a Barcelo-
na l’any 2020 proper al concepte de  
grup d’indie rock i indie pop. El seu so 
té com a concepte central la barreja 
d’harmonies més jazzístiques amb el 
Funk, la música alternativa, la música 
experimental, l’electrònica, l’ambient i 
la música d’avantguarda, que confor-
men un so fresc i original dins l’esce-
nari musical actual.

Format per Andrea González a la 
batería, Jan Domènech al piano i 
teclat, Marc García al Baix i David 
Callard a guitarra i veu.

ARTS ESCÈNIQUES I 
AUDIOVISUALS

“MASCULINITATS EN REVISIÓ, 
NOIS EN ACCIÓ”  

Dimecres, 17 de maig a les 17.30h
Programació cinematogràfica orien-
tada a la revisió crítica dels arquetips 
de la masculinitat i a l’articulació de 
masculinitats post-patriarcals. L’acti-
vitat proposa el visionat de tres peces 
audiovisuals i la dinamització d’un de-
bat participatiu amb l’objectiu de con-
tribuir a la superació d’atributs com la 
competitivitat, la violència o l’homofò-
bia i valorar altres vivències més plàci-
des de la masculinitat.
De la mà de Drac Màgic

“ENXARXATS”

Dimecres, 24 de maig  a les 17.30h
Activitat de teatre interactiu molt di-
nàmica i divertida, que complementa 
i estimula els programes d’intervenció 
i les accions existents que treballen la 
informació, la prevenció i la sensibilit-
zació dels riscos en l’ús de les xarxes 
socials i les pantalles. Activitat dirigida 
a públic juvenil.
De la mà de Teatracció

“CLIMATE FIGHTERS” 

Dijous, 1 de juny a les 19 h
Quatre actrius i tres actors representen 
la mobilització d’un poble davant l’ar-
ribada d’una multinacional estrangera 
amb un innovador megaprojecte d’ex-
tracció energètica, amb previsibles im-
pactes mediambientals. A l’escenari, 
un quadrilàter de boxa, els diferents 
personatges intercanviaran opinions 
enverinades, es manipularan i tracta-
ran de guanyar el combat en el que es 
juguen el seu futur. D’una forma lleu-
gera i divertida, aquesta obra ens farà 
sentir que només juntes podrem donar 
la volta al canvi climàtic.
De la mà de la Cia Arde Teatro

ITINERARIS

LA BARCELONA DEL QUIXOT

Dissabte, 29 d’abril a les 11h
En la segona part del llibre, el Quixot 
es passeja pels carrers de Barcelona. 
Visita un establiment on imprimeix la 
segona part de les seves aventures, 
passa uns dies amb el seu amic Anto-
nio Moreno i conversa amb la societat 
catalana. Un ambient compatible amb 
la descripció de Cervantes de Barce-
lona com un “arxiu de cortesia” que 
reviurem amb aquest itinerari.

VISITA A L’ECOPARC I LA 
INCINERADORA DE SANT 
ADRIÀ DEL BESÒS

Divendres, 26 de maig de 10 a 13 h
Què passa a les plantes de tractaments 
de residus? Descobreix-ho amb la visi-
ta guiada la Planta Integral de Valoritza-
ció de Residus de Sant Adrià de Besòs 
on farem un recorregut per l’Ecoparc 
del Mediterrani i la Planta de Valoritza-
ció Energètica de Sant Adrià. La visita 
s’inicia amb un taller introductori que 
se centra en la gestió de residus en 
el context metropolità. Realitzada la 
visita, es retorna al punt d’inici, per tal 
d’elaborar les conclusions i reflexionar 
sobre la responsabilitat de cada usua-
ri de cara a una gestió sostenible dels 
recursos i residus. Coorganitzat amb 
Aula Ambiental de Sant Andreu.
A càrrec del programa Compartim 
un futur

ELS BARRIS DE SANT PERE I 
SANTA CATERINA

Dissabte, 27 de maig a les 11h 
Els barris de Sant Pere i Santa Cateri-
na conserven l’encant del passat. Els 
seus carrers laberíntics, hereus de 
l’Edat Mitjana, amaguen racons plens 
d’història que durant aquesta ruta re-
descobrirem. L’antic monestir de Sant 
Pere de les Puel·les, el convent de Sant 
Agustí Vell o el rec comtal seran alguns 
dels punts que visitarem.
A càrrec d’Alba Casaramona (Guia 
Oficial de Turisme de Catalunya).
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EXPOSICIONS I ACTIVITATS 
COMUNITÀRIES 

EXPOSICIÓ “SOROLLEM 
PINTURA”

Del 17 al 29 d’abril
Proposta expositiva que mostra el re-
sultat artístic de la trobada artística 
Sorollem Pintura, vinculada al Va de 
Besòs, jornada festiva que va tenir lloc 
el passat octubre al Parc Fluvial del 
Besòs. Inauguració el  dia 18 d’abril a 
les 18.30h.
De la mà de Fem Soroll

“TALLER DE FILMACIÓ” 

Del 15 d’abril al 13 de maig,
de 10h a 14h
(2 sessions finals de 10 a 16h)
El cicle Calidoscopi Cultural ens pro-
posa una experiència immersiva en 
el món del cinema i de les arts audi-
ovisuals durant aquest 2023. En una 
completa programació apamada entre 
els serveis i equipaments del Districte 
de Sant Andreu, durant els mesos de 
març, abril, maig i juny produirem un 
curtmetratge original que s’ambien-
tarà i es rodarà als nostres barris. Et 
ve de gust participar-hi? Et ve de gust 
aprendre a filmar un curtmetratge? Ins-
criu-t’hi!
Taller amb Raquel Barreda i Ingride 
Santos.

TALLER JUVENIL: “LA 
NOSTRA FESTA MAJOR” 

11 i 12 de maig, de 17.30 a 19.30h
Taller juvenil que consistirà en conèixer 
com funciona el món del Cinema, so-
bretot a través del gènere documental/ 
reportatge, tot aprenent els diferents 
codis i registres que s’utilitzen. Les 
participants viuran el procés de cre-
ació cinematogràfic -des de la idea 
(guió, storyboard) fins el rodatge- du-
rant la Festa Major del barri.
De la mà de Digital Films

“CONEIX EL BARRI AMB 
ALTRES ULLS” 

Del 3 al 27 de maig
(xerrada dia 10 de maig a les 18h)
Exposició fotogràfica portada a terme 
pels alumnes de CFGS d’Educació i 
Control Ambiental de l’Institut Rubió i 
Tudurí. El dia 10 de maig a les 18h es 
farà una xerrada per part de l’alumnat.
L’activitat proposa recordar els canvis 

més importants del barri i del riu,  des 
d’una interpretació nova. Una mira-
da mediambiental que descobreixi la 
relació profunda del barri, l’entorn i la 
influència en les veïnes i veïns.

TALLER-XERRADA: “EL CAMÍ 
DE L’ARTISTA”

Dimecres, 23 de maig a les 11.30h
L’Agència de Salut Pública, CAP Bon 
Pastor i equipaments de proximitat 
impulsem un projecte pilot, “Art, Sa-
lut i Dones” espai de trobada per a 
dones en el que es treballen diferents 
disciplines artístiques. Durant aques-
ta primavera,  una de les càpsules del 
projecte girarà entorn del llibre de Julia 
Cameron “El Camino del Artista”. 
De la mà de Yolanda López, de Cal-
ma Vital

“OPORTUNITATS”

De l’1 al 20 de juny
Mostra fotogràfica presentada per 
L’Escola Municipal de Segones Opor-
tunitats (EM2O). Aquest recurs, creat 
per l’Ajuntament de Barcelona, s’ofe-
reix  a joves d’entre 16 i 25 anys que 
s’han desconnectat o estan fora dels 
circuits educatius. Creada per l’edu-
cador i fotògraf César Marcos, es 
poden veure retrats de 25 joves a les 
seves primeres pràctiques professio-
nals i una foto d’un objecte significatiu. 
Aquesta narració en primera persona 
permet explicar molts dels objectius 
de l’EM2O i, la manera com els i les 
protagonistes han redirigit les seves 
trajectòries a través de les noves opor-
tunitats trobades.

EL CENTRE CÍVIC AMB LES 
ENTITATS

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 transsexu-
als immigrants.
Horari d’atenció: dilluns, dimecres, di-
vendres matí; dilluns i divendres tarda.

AVIS DEL BARRI
Correu electrònic:
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
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: dimarts, de 18 a 19 h; 
dimecres, de 19 a 20 h i dijous de 11 a 
12h i de 18 a 19 h.

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ
ccandaluzbuenpastor@gmail.com
Entitat que té com a objectiu la difu-
sió de la cultura andalusa per mitjà de 
tallers, grups de dansa, actuacions i 
altres activitats culturals adreçades al 
barri.
Horari d’atenció: dilluns i dimecres, de 
18 a 20 h (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
D9Ràdio, l’emissora de ràdio ubicada 
al Centre Cívic, ofereix periòdicament 
tallers de podcasting per futures perio-
distes i comunicadores. També ofereix 
la possibilitat d’enregistrar programes 
de ràdio a les seves instal·lacions. Més 
informació en breu a la pàgina del cí-
vic, d9radio.org i xarxes.

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: 667779631

SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Bon Pastor disposa de 
diferents espais per a entitats, associ-
acions i empreses. De dilluns a diven-
dres 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 in-
fants menors de 3 anys. Matins de di-
lluns 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 jo-
ves a partir de 12 anys.
De dilluns a divendres, de 17:30 a 
19.30 h al Centre Cívic Bon Pastor
salajovebonpastor@gmail.com

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
JUVENIL
El Servei de dinamització juvenil treba-
lla 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 KONSULTA’M + 22
Servei de suport psicològic gratuït 
per a adults, dissenyat per atendre els 
malestars emocionals i psicològics, 
sobretot els agreujats arran de la pan-
dèmia.
Dimarts de 10h a 14h cada quinze dies.
Telèfon: 685 72 19 01/ Correu electrò-
nic: cmasllorens@fvb.cat

Subscriu-te al nostre butlletí


