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Aquest any, i ja en van cinc, es celebrarà una nova edició 
de “Tots FEEM Bon Pastor”. El 9 de maig de 10.00h a 14.00h, 
i dins el programa de la Festa Major del barri, les entitats i 
els equipaments del Bon Pastor tornen a organitzar la Fira 
d’Entitats i Equipaments Municipals (FEEM). Aquest projecte 
del Pla de Barris va ser traspassat a la Comissió de Festes i 
a les entitats del barri que l’organitzen i lideren des de fa ja 
dues edicions.

Quan per primer cop la vàrem organitzar l’any 2011, varen 
ser 19 les entitats i equipaments implicats. Enguany es preveu 
que la participació tornarà a ser, com ja va passar en el 2014, 
de més de 30 grups diferents. Tot un èxit i una excel·lent 
manera de reforçar amb accions concretes el teixit associatiu. 

Rutes de les dones: 10 dones de Baró de Viver, tècniques del districte de St. Andreu, passegen pel barri de 
Baró de Viver, per escoltar de les dones com millorarien l’espai urbà per sentir-se més segures a l’hora de 
transitar-lo. El dia 9 d’abril a les 18.00 en el nou Centre Cívic de Baró de Viver es donaran els resultats de les 
millores proposades pel barri.

En la segona edició de l’Escola de Salut de la Gent Gran hi han participat 85 persones, de les quals 78 són 
dones i el 50% són persones entre 75-80 anys. Actualment es prepara la tercera edició. 

50 visites a empreses del polígon durant el 2014: Barcelona Activa ha identificat 20 vacants de llocs de 
treball a cobrir, a més d’aconseguir l’interès de 6 empreses per acollir alumnes en pràctiques participants en 
el Punt d’Assessorament Laboral.
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Després d’una llarga espera, des-
prés de moltes obres i enrenous, 
per fi, el dia 20 de març està previst 
d’inaugurar el Centre Cívic de Baró de 
Viver i el 14 de març el de Bon Pastor.

El primer, nou de trinca, un equi-
pament innovador en el seu disseny 
i concepció, llargament reivindicat 
pel veïnatge,  vindrà a dignificar el 
barri de Baró de Viver. El nou centre 
comptarà amb una sala d’actes, de 
cuina, d’informàtica, de manua-
litats, d’expressió corporal, espai 
d’exposició, buc d’assaig, i moltes 
altres coses, sent també un espai 
que les entitats i veïns i veïnes 
podran utilitzar per realitzar les 
seves activitats. A més a més l’edifici 
acollirà el Casal de Gent Gran, i 
gaudirà d’una plaça nova que de 
ben segur donarà més vida al barri. 

El segon, ja més antic, ha estat 
objecte d’una important rehabi-
litació. Hi podrem trobar, doncs, 

una significativa renovació en els 
despatxos de les entitats, una sala 
polivalent al nou pis, una important 
millora en l’accessibilitat: ascensors 
i sortides d’emergència, així com 
una remodelada sala d’actes. La 
nova programació del centre vol 
engrescar el barri i llurs veïns i 
veïnes amb exposicions, concerts de 
música, activitats familiars i de lleure, 
i per suposat seguir sent un espai 
referent per a les entitats del barri, 
on aquestes trobin aixopluc i possi-
bilitats d’optimitzar el seu potencial.

Una gran oportunitat, sens dubte, 
per impulsar i dinamitzar la cultura 
popular als nostres barris, la vida 
associativa, i  seguir teixint relacions 
comunitàries que procurin una cura 
necessària de les persones que ha-
biten aquests territoris de la franja 
del riu Besós. Segurament una gran 
oportunitat per millorar la qualitat 
de vida de veïns i veïnes, grans i petits.

Tots FEEM Bon Pastor
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Aquest és un moment 
molt esperat per tots 
i totes les veïnes dels 
barris de Baró de Viver 

i Bon Pastor. Tenim els centres cívics 
a punt per promoure i donar cabuda 
a noves dinàmiques culturals, socials i 
comunitàries. Espais innovadors i d’alta 
qualitat, creats i gestionats per fomentar 
activitats culturals i socials que millorin 
la vida cultural dels nostres barris, les 
nostres relacions comunitàries i la 

convivència cívica, les oportunitats i la 
qualitat de vida de la nostra ciutadania, 
a la vegada que fem dels nostres barris 
un referent cultural per a tota la ciutat. 
El CC de Baró de Viver, a més, pot atraure 
molta gent interessada en visitar un 
edifici amb suficiència energètica, un 
edifici únic a tot l’estat Espanyol i reco-
negut amb la certificació “led platino” 
per EEUU.

Raimond Blasi i Navarro. 
Regidor Districte de Sant Andreu

Centres Cívics

Inauguració 
Centres Cívics

El Punt d’Assessorament laboral del Projecte Treball als 
Barris de Barcelona Activa va ajudar, durant el 2014, a 
260 veïns i veïnes dels barris del Bon Pastor i Baró de 
Viver en el seu procés de recerca de feina, de les quals 
72 ja han trobat feina. Enguany, des del passat mes de 
gener, continuem amb les accions d’assessorament i 
orientació laboral i amb una programació de formació 
en diferents àrees i temàtiques per afavorir l’ ocupabilitat 
de les persones, així com amb el treball d’apropament a 
les empreses per identificar oportunitats d’ocupació.

Busques Feina?
Nosaltres t’ajudem...

Centre Cívic Bon Pastor. Pl Robert Gerhard, 3 · 08030 Barcelona · Tel. 93 401 95 62 · De 9h a 18,30hi
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Cavalcada de Reis      
Amb l’arribada puntual dels Reis d’Orient als nostres barris el 5 de gener, la il·lusió de 
nens i nenes va omplir els carrers d’alegria. Aquest projecte és fruit de la feina en xarxa 
i de la col·laboració entre els dos barris, dos objectius que perseguia el Pla de Barris. 
Celebrem que el procés organitzatiu hagi millorat tant i que les entitats que ara el lideren, 
les dues Comissions de Festes dels respectius barris, sàpiguen gestionar, promoure i im-
plicar les altres entitats i la ciutadania amb tanta qualitat i creativitat,  sense oblidar la 
seguretat de totes i tots.

Dia de la Dona      
El Pla de Barris té com objectiu promoure la participació de les dones en la comu-
nitat. Amb aquest objectiu realitzem activitats, tallers i grups de dones per empo-
derar-se en una societat altament patriarcal, de manera que tinguin veu, es facin 
visibles, i participin plenament en la societat. Així doncs, el Dia de la Dona és una 
bona data per treballar juntes per la lluita per la igualtat i els drets de les dones. Tant 
a Baró de Viver com a Bon Pastor, veïnes i entitats han volgut realitzar actes festius 
per visibilitzar a la dona amb tota la seva diversitat. 
El Dia de la Dona, 8 de març, dones i entitats de Baró de Viver han organitzat una 
gimcana sobre “Què sabem de les dones?”. Posteriorment es va realitzar una classe 
oberta de zumba i es va acabar amb un dinar popular de calçots i botifarres. A Bon 
Pastor, 14 entitats han organitzat un programa d’activitats al Centre Cívic: música, 
ball, cant, teatre, exposicions, tallers i molt soroll per fer-se sentir.

Projectes comunitaris

Impulsem el comerç del Bon 
Pastor
Des del mes de febrer, l’Associació de Comer-
ciants del Bon Pastor compta amb el suport d’un 
dinamitzador comercial, contractat 
conjuntament amb d’altres 
associacions del Districte, 
que ajudarà al comerç 
associat del Bon Pastor 
a desenvolupar més 
activitats de dinamit-
zació que beneficiïn 
al conjunt del barri.

Taller de gestió 
de l’estrès i 
l’ansietat    
A Baró de Viver, s’inicia un 
taller per a dones sobre 
com gestionar l’estrès, 
l’ansietat. Es farà els dime-
cres, a partir del dia 25 de 
març i fins el 20 de maig 
de 10h a 11,30h, al nou 
Centre Cívic de Baró de 
Viver.

Agenda socio-cultural
L’Agenda Sociocultural és una eina de comunicació que informa de 
les entitats i de les activitats que s’estan duent a terme als barris. Un 
grup promotor de 19 entitats, amb l’acompanyament del Pla de Barris, 
s’estan preparant per dinamitzar les pàgines webs fembonpastor.cat i
barodeviver.cat. 
Un bon exemple d’ús d’aquest nou canal de comunicació el podeu veure 
amb la vídeo entrevista que s’acaba de publicar i que ens explica a fons 
que és el Banc d’Aliments, el Rebost Solidari del Bon Pastor i Baró de Viver.

Notícies
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Mostra d’exposicions del 16 al 22 de març

 

Teatre Fòrum 
La Xixa Teatre, 
Servei Dinamització Juvenil

11.00 h-12.30 h
Sala d’actes 
Centre Cívic 

Baró de Viver

Divendres a la Biblio 
Biblioteca Bon Pastor

17.30 h
Biblioteca 

Bon Pastor

Taller familiar la llum/ 
construeix un zootròp/ 
Taller fotografia divertida 
Biblioteca+AMPAS

11.00 h-13.00 h
Biblioteca 

 Bon Pastor

Taller familiar la llum/ 
làmpades i portaespelmes 
reciclades 
Bruixes i Diables Bon Pastor

11.00 h-13.00 h
Biblioteca 

 Bon Pastor

Compta contes “Transi-
tant pel bosc animat” 
ACATHI

12.00 h-12.30 h
Biblioteca 

 Bon Pastor

Projecció de videos xarxa jove i festival 
curtmetratges i vídeos 
Projecte Shere Rom, Xarxa Jove. Rubén Arenas i 
Marcos Paz

18.00 h-19.30 h
Centre Cívic 
Bon Pastor

Jornada de Portes Obertes del Centre 
Cívic de Baró de Viver
Centre Cívic Baró de Viver

A partir de les 17.00 h
Centre Cívic 

 Baró de Viver

Taller Familiar 
Patis Escolars Oberts al Barri, 
IME Ajuntament de Barcelona

11.30 h-13.00 h
Escola 

Baró de Viver

Viatge sensorial 
Voces con sentidos

11.00 h-13.00 h
Biblioteca 

 Bon Pastor

BUM Bon Pastor 
Bum Bon Pastor

17.00 h
Pça Centre Civic  

Bon Pastor

Sevillanes 
Centre Cultural Andalús 
Bon Pastor

17.30 h-17.45 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Babydance 
Grup de ball 
Bon Pas de Ball

17.45 h-18.00 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Sevillanes 
Centre Cultural Andalús 
Baró de Viver

18.00 h-18.15 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Hip Hop 
Lil fighters, metalics, C-girls, 
Lil lions, Escola Bernat de Boïl 
- Ins. Puigvert, Grup de ball 
de Poliesportiu

18.15 h-18.45 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Bollywwod 
Bon Pas de Ball

18.45 h-19.00 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Dansa del ventre 
Bon Pas de Ball

19.00 h-19.15 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Amparanoies 
Grup de teatre 
Amparanoies

19.15 h-20.00 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Ball en línia 
Bon Pas de Ball

20.00 h-20.15 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Gospel 
Bon Pas de Ball

20.15 h-20.30 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Mostra de Rock 
Dr. Jimmy

20.30 h-21.30 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Monòleg teatral 
“Estoy bien” 
Duna Paz

22.30 h-23.00 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Monòleg teatral 
Oscarólogos 
Oscar Boix

23.00 h-23.30 h
Centre Civic  
Bon Pastor

Zumba 
Centre Cívic Baró de Viver

17.00 h
Centre Cívic 

Baró de Viver

Exposició manualitats Banc del 
Temps Bon Pastor 
Banc del Temps

Horari 
del Centre Cívic

Centre Cívic 
Bon Pastor

Baró de Viver parla en imatges 
CR Polis de la Universitat de Barcelona 
de Belles Arts i Miguel Angel Reyes

Horari 
del Centre Cívic

Centre Cívic 
Bon Pastor

Exposició maquetes 
d’Alberto Rubio 
Banc del Temps

Horari 
del Centre Cívic

Centre Cívic 
Bon Pastor

Exposició de pintures i maquetes de 
veïns i veïnes del barri 
AAVV Bon Pastor
De dill a div de 17.00h a 20-00h 
diss 10.00h-14.00h i 17.00h-20-00h 
dium 17.00h-20.00h

Horari 
AAVV Bon Pastor

TAI CHI 
Casal avis Trinitat Vella

17.30 h-18.00 h
Centre Cívic 

Baró de Viver

Jacarandà 
Teatre escola l’Esperança

19.00 h-20.00 h
Centre Cívic 

Baró de Viver

Dansa moderna 
contemporània 
Centre Cívic Baró de Viver

17.15 h-17.30 h
Centre Cívic 

Baró de Viver

Sevillanes 
CC Andaluz Baró de Viver 
CC Andaluz Bon Pastor

18.00 h-19.00 h
Centre Cívic 

Baró de Viver

Acte de clausura 
Bon Viver d’Arts

20.00 h-20.30 h
Centre Cívic 

Baró de Viver

Bon
Viver D’ PROGRAMA ACTIVITATS BON VIVER D’ARTS 2015

20 · 21 · 22 Març 2015

Un cop més i un any més impulsem el Bon Viver d’Arts als barris de Baró de Viver i Bon Pastor; enguany som unes 30 entitats, associacions, 
persones, i serveis municipals els que ens hem posat d’acord per fer-ho.  I un cop més val la pena recordar per quin motiu organitzem 
aquesta jornada, i quins objectius perseguim amb aquest esdeveniment cultural i participatiu.
Ja des de bon principi es van concretar aquests objectius generals:
 Fomentar l’associacionisme  i potenciar la cooperació i el treball en xarxa sobretot entre associacions d’ambdós barris. 
 Implicar tot tipus de persones de procedències i condicions diverses.
 Reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença als barris.

Butlleti Plabarris (nº12).indd   3-4 13/03/15   16:45


