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Casal de Gent Gran  
Bon Pastor

Els Casals i Espais de Gent 
Gran són serveis públics mu-
nicipals adreçats a la gent 
gran que tenen per objecte 
afavorir la plena integració 
social de les persones grans, 
la prevenció de situacions 
d’aïllament social, el foment 
de la relació i la promoció 
de la participació activa en la 
vida de la comunitat. 
La finalitat dels casals i espais 
és la d’oferir un espai de re-
lació i d’intercanvi, un lloc on 
formar-se, un punt de troba-
da on poder tenir i mantenir 
bones relacions i compartir 
interessos diversos, on poder 
realitzar activitats en la línia 
d’ envelliment actiu un espai 
solidari amb els altres i amb 
l’entorn, coneixedor i part ac-
tiva del que passa dins i fora 
de la vida del propi equipa-
ment i amb capacitat d’adap-
tació a les noves realitats.

Donada la diversitat de l´en-
velliment actual, també han 
de ser equipaments refe-
rents de proximitat per a les 
persones grans que no con-
templen ser usuaris habituals 
dels casals de la gent gran 
però si que amb la voluntat 
de participar en projectes i 
activitats intergeneracionals i 
comunitàries. Els casals de la 
gent gran han de donar res-
posta a la diversitat conver-
tint-se en espais impulsors i 
aglutinadors de projectes on 
les persones grans tenen un 
paper rellevant.
Aquest curs però està marcat 
per la situació generada per 
la covid19 i per això la nor-
malitat dels centres de gent 
gran de l’Ajuntament de Bar-
celona s’han vist amb la ne-
cessitat de modificar horaris, 
aforaments i serveis. 

Taller impartit per  
voluntariat

Taller impartit per  
professionals

Taller online

Taller presencial



Cita prèvia per inscrip-
cions o qualsevol altra 
informació
Desinfectar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic
Aforament reduït a les 
activitats
Us de mascareta obli-
gatori
Respectar les distancies 
de seguretat i evitar 
aglomeracions

Si tens símptomes 
compatibles amb  
COVID, queda’t a casa
Els horaris del centre es 
poden veure alterats. 
Actualment estem de: 
9.00 a 13.00 i de 16.00 
a 19.00h
Activitats temporalment 
suspeses: Bar, Joc, 
Billar, Espai de trobada i 
relacional, Balls i Festes
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Tallers d’activitat física  
i salut

TAI-TXI  1 BALL EN LÍNIA 

Vine a relaxar-te i connectar 
amb tu mateix/a mitjançant 
exercicis de flexibilitat suaus, 
control de la respiració i 
exercicis de meditació.
Dilluns de 10.00 a 11.00h
Gratuït - Presencial
Pg. Mollerussa, 1-3 (davant 
Casal Antic)

Vols aprendre a ballar? Vine i 
gaudeix!
Grup 1
Dimarts de 9.30h a 10.30h
Grup 2
Dimarts de 10.45h a 11.45h
Grup 3
Dimarts de 16.30h a 17.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb Targeta Rosa Reduïda: 
7,80€
Amb Targeta Rosa Gratuïta: 
7,30€
Pg. Mollerussa, 1-3 (davant 
Casal Antic)

MESURES EXCEPCIONALS 3er TRIMESTRE

CALENDARI

TALLERSINSCRIPCIONS 

De cada taller es realitzaran 
10 sessions entre el 6 d’abril 
i l’11 de juny de 2021

Aquest trimestre es faran en 
dues modalitats: presencials 
(d’autocura i moviment a l’ai-
re lliure, amb un aforament 
de 5 participants + 1 talle-
rista) i online (sense limitació 
d’aforament)

Repartiment de números:  
del 5 al 15 de març de 2021
Sorteig públic del número de 
tall:  
16 de març de 2021
Publicació de la llista de cites 
prèvies:  
16 de març de 2021
Inscripcions presencials:  
del 22 al 26 de març de 
2021

IOGA

Connectem cos i ment amb 
els millors estiraments i la 
meditació.
Dilluns d’11.15h a 12.15h
GratuïtIMPORTANT

A causa de la situació sanitària, l’oferta d’activitats, la seva 
modalitat i el seu número de places pot patir modificacions 
al llarg del trimestre.

Tallers d’expressió 
artística
PINTURA I DIBUIX 

Aquest taller pretén oferir la 
possibilitat de desenvolupar 
en grup diferents tècniques 
de pintura i dibuix mitjançant 
l’intercanvi de coneixements 
entre participants.
Dimarts de 10.30h a 12.30h
Gratuït
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Tallers de  
noves  
tecnologies

MÒBILS 1

Taller destinat a aprendre 
el funcionament bàsic d’un 
telèfon mòbil intel·ligent!
Dijous d’11.15 a 12.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb Targeta Rosa Reduïda: 
7,80€
Amb Targeta Rosa Gratuïta: 
7,30€
Al Casal (C/d’Ardèvol, s/n)

Tallers de  
cultura  
i formació

MEMÒRIA 

TERTÚLIA LITERÀRIA  

T’ajudem a activar la ment 
i potenciar la memòria de 
manera dinàmica.
Grup 1:
Divendres de 9.30h a 10.30h
Grup 2:
Divendres de 10.45 a 11.45h
Grup 3:
Divendres de 12.00h a 
13.30h (*Només per a per-
sones que no disposen de 
telèfon mòbil amb connexió 
a internet)
Gratuït

Els llibres ens apropen a 
altres vides i persones. Vine 
al casal i comparteix aquest 
espai de lectura, tertúlia i 
debat.
Dimecres de 17.00 a 18.30h
Gratuït

BALL ESPORTIU  
ZUMBA

PILATES

TAI-TXI 2 

Vols practicar exercici però 
ballant i amb ritmes llatins? 
Apunta’t i posa’t en forma 
ballant!
Dimecres de 9.30 a 10.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb Targeta Rosa Reduïda: 
7,80€
Amb Targeta Rosa Gratuïta: 
7,30€
Pg. Mollerussa, 1-3 (davant 
Casal Antic)

Mitjançant la tècnica de pila-
tes aprenem nous mètodes 
de control postural, control 
de la respiració i obtenim 
beneficis per la salut.
Dimecres d’11.00 a 12.30h
Gratuït

Vine a relaxar-te i connectar 
amb tu mateix/a mitjançant 
exercicis de flexibilitat suaus, 
control de la respiració i 
exercicis de meditació.
Dijous de 10.00 a 11.00h
Gratuït
Pg. Mollerussa, 1-3 (davant 
Casal Antic)

BALL EN LÍNIA 

Vols aprendre a ballar des 
de casa? Apunta’t i gaudeix 
de la música de sempre les 
nostres coreografies!
Divendres de 9.30h a 10.30h
Gratuït

GIMNÀSTICA 

GIMNÀSTICA 

A través d’exercicis d’esti-
raments, aeròbics i força, 
podràs posar en forma el teu 
cos i millorar el teu benestar 
físic.
Grup 1:
Divendres de 9.30h a 10.30h
Grup 2:
Divendres de 10.45h a 11.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb Targeta Rosa Reduïda: 
7,80€
Amb Targeta Rosa Gratuïta: 
7,30€
Pg. Mollerussa, 1-3 (davant 
Casal Antic)

A través d’exercicis d’esti-
raments, aeròbics i força, 
podràs posar en forma el teu 
cos i millorar el teu benestar 
físic DES DE CASA TEVA!
Divendres de 10.45h a 
11.45h
Gratuït
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SUPORT DIGITAL

SENDERISME   

Tallers fets per entitats

MUSICOTERÀPIA 

GRUP DE CURES

ENDEVANTA’L

Espai on reflexionar sobre di-
versos aspectes relacionats 
amb el benestar personal, la 
salut i prendre consciència 
de què podem treballar per 
afavorir el nostre creixement 
personal a través de la 
música.
Dates pendents de confir-
mació
Gratuït
Al Casal (C/d’Ardèvol, s/n)

Espai on compartir angoixes 
del dia a dia i interessos amb 
el suport d’una psicòloga del 
Servei d’Interconsulta Comu-
nitària de Sant Andreu.
Dimarts a les 11.00h
*Grup tancat, places ocupa-
des.*
Gratuït
Al Casal (C/d’Ardèvol, s/n)

Si t’agrada la cuina, i vols 
aprendre a fer receptes més 
saludables i entendre quins 
nutrients aporta cada ali-
ment, apunta’t a aquest ta-
ller. Enviarem setmanalment 
una recepta de cuina grava-
da per una farmacèutica del 
Barri i amb explicacions de la 
nutricionista del CAP. 
Tot això forma part del pro-
jecte Endevanta’l que lidera 
el Rebost Solidari de Bon 
Pastor i Baró de Viver, amb 
la col·laboració de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelo-
na i el Casal.
Gratuït
Sessions Online

Altres activitats

En grup reduït anirem a 
caminar i fer estirament a 
espais oberts propers al 
casal, com ara la llera del Riu 
Besòs, la platja de Sant Adrià 
o el parc de Can Zam, entre 
d’altres.
Dimarts i divendres de 
10.20h a 12.20h
Gratuït
Quedem a la porta del Casal 
i es decideix on anar.

Tens un Smartphone, una 
tauleta o un ordinador portàtil 
i no saps com fer-lo servir? 
Nosaltres podem ajudar-te!
Demana cita prèvia i aten-
drem els teus dubtes de 
manera individualitzada.
Dijous de 10.00h a 13.00h i 
de 16.00 a 19.00h
Gratuït
Al Casal, amb cita prèvia

PASSEJADES  
CULTURALS

En grup reduït visitarem 
museus, edificis i parcs de 
la ciutat de Barcelona, una 
ciutat plena de racons per 
descobrir, els quals el nostre 
voluntari ens ajudarà a situar 
històrica i geogràficament.
Uneix-te al grup, i t’infor-
marem de quan seran les 
trobades. Si el dia i hora 
escollit cada setmana et va 
bé, apunta’t i gaudeix de la 
cultura en companyia!
Quedem a la porta del Casal 
el dia i hora que es decideixi. 
S’utilitza transport públic per 
desplaçar-te als llocs que 
visitem. 
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Districte de
Sant Andreu

CGG Bon Pastor
C/d’Alfarràs 30-38
CP 08030, Barcelona
Tel. 93 311 57 76
Correu-e:  
cggbonpastor@bcn.cat

Horari d’atenció  
i informació: 
Dilluns a divendres  
9.30 a 13.00h i  
de 16.00 a 19.30h.
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CGG Bon Pastor

MEMÒRIA HISTÒRICA

Memòria Històrica de les 
dones del Bon Pastor
Veïnes, volem que ens ex-
pliqueu com era el barri als 
anys 60-70.
Volem saber de les vostres 
vides: quines feines i activi-
tats féieu i com era la vida al 
Bon Pastor.
Si vols participar, ens ho 
comentes i concertem 
entrevista amb Pla de Barris, 
que és qui dinamitza aquest 
projecte.
Gratuït

FOTOMEMÒRIES  
DEL MAR

És un taller adreçat a la gent 
gran per estimular la memòria 
i els records a partir de les 
imatges que es mostren del 
fons de l’Arxiu de l’Arxiu del 
Museu Marítim de Barcelona 
ide les que els participants 
puguin ensenyar. A través de 
les imatges es recullen vivèn-
cies i la memòria històrica de 
totes les persones partici-
pants en el taller.
Dates pendents de  
confirmació
Gratuït
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