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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 gratuït

Taller online

Taller presencial

Taller nou
Desinfectar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic
Aforament reduït a les 
activitats i als espais de 
joc i relacionals.
Us de mascareta  
obligatori
Respectar les distancies 
de seguretat i evitar 
aglomeracions

Si tens símptomes 
compatibles amb  
COVID, queda’t a casa i 
posa’t en contacte amb 
el CAP
Els horaris del centre es 
poden veure alterats. 

MESURES EXCEPCIONALS COVID-19

IMPORTANT
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.
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CALENDARI

TALLERSINSCRIPCIONS 

De cada taller es realitzaran 
10 sessions entre el 10 de 
Gener i el 18 de Març de 
2022

Es segueixen oferint ses-
sions presencials amb afora-
ment màxim en funció de la 
sala (de 10 a 25 persones). 
Es seguiran els protocols de 
prevenció establerts, asse-
gurant la neteja i ventilació 
de sales entre activitats 
i evitant aglomeracions 
accedint als tallers de forma 
esglaonada.

Repartiment de números: 
del 22 de Novembre al 2 de 
Desembre de 2021
Sorteig públic del número 
de tall:  
3 de Desembre de 2021
Publicació de la llista de 
cites prèvies:   
3 de Desembre de 2021
Inscripcions presencials: 
del 9 al 17 de Desembre de 
2021

Tallers d’expressió artística

PINTURA I DIBUIX PUNT DE CREU 

MANUALITATSFOTOGRAFIA  
(TÈCNIQUES INICIALS)  

Aquest taller pretén oferir la 
possibilitat de desenvolupar 
en grup diferents tècniques 
de pintura i dibuix mitjançant 
l’intercanvi de coneixements 
entre participants.
Grup A
Dilluns de 10.30h a 12.30h
Grup B
Dimecres de  
10.30h a 12.30h
Preu: 6€ / anuals
*Materials no inclosos, cada 
participant ha de dur el seu 
propi material.

Taller on aprendrem a bro-
dar amb aquesta tècnica, 
utilitzant una puntada en 
forma de creu. Tant si t’estàs 
iniciant com si ja tens co-
neixements, el grup pretén 
compartir coneixements i 
passar l’estona realitzant 
varietat de formes i brodats.
Dimarts de 16:00h a 18.00h
Preu: 6€ / anuals
*Materials no inclosos, cada 
participant ha de dur el seu 
propi material.

Taller on aprendre a deixar 
volar la creativitat, treballant 
amb diferents materials 
(paper, taps, fang, etc.)  per 
fer peces artístiques com 
bosses, moneders i d’altres!
Divendres  
de 16.00h a 17.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

T’agrada la fotografia o tens 
curiositat per aprendre a fer 
anar una càmera? 
Només hauràs de dur el teu 
mòbil o càmera de fotos, 
sortirem a fer fotos al carrer 
i aprendrem les diferents 
tècniques i recursos bàsics. 
Dimarts de 10.30h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

PATCHWORK TEATRE MUSICAL

Taller destinat a desenvo-
lupar la psicomotricitat mit-
jançant la confecció creativa 
de tapets de sobretaula, mo-
cadors, bosses i molt més!
Dijous de 17.00h a 19.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 16,60€
Amb T R Reduïda: 15,60€
Amb T R Gratuïta: 14,60€
*Materials no inclosos, cada 
participant ha de dur el seu 
propi material.

Estrenem grup de teatre 
musical al casal! 
Vols venir a cantar, ballar i fer 
créixer la teva creativitat? En 
aquest taller coneixerem les 
nocions bàsiques del teatre 
musical a través de diferents 
tècniques i ho posarem en 
pràctica amb el muntatge 
d’una obra de teatre!
Divendres  
de 16.30h a 18.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T Reduïda: 11,70€
Amb T RGratuïta: 10,95€



Tallers d’activitat física  
i salut

TAI-TXI 

BALL EN LÍNIA  
INICIAL  I MIG

GIMNÀSTICA  
EN CADIRA

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
Preu: 6€ anuals

Vols aprendre a ballar? Vine i 
gaudeix amb nosaltres amb 
música de sempre i coreo-
grafies noves!
Grup 1
Dimarts de 10.00h a 11.00h
Grup 2
Dimarts d’11.00h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

Nou taller de gimnàstica en 
cadira, perquè puguis gaudir 
d’un espai de moviment i 
gimnàstica de manteniment, 
adaptada a les teves neces-
sitats. Vine a gaudir d’un 
espai on deixar fluir el cos!
Dijous de 10.00h a 11.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

IOGA

TÈCNIQUES  
DE RELAXACIÓ I  
MEDITACIÓ

Connectem cos i ment amb 
els millors estiraments i la 
meditació.
Dilluns d’11.30h a 12.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

En aquest taller aprendrem 
diferents tècniques per rela-
xar-nos i per poder-les dur a 
terme de forma autònoma. 
A més a més, viurem els 
beneficis de la relaxació i 
meditació!
Dimarts de 16:00 a 17:30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

BALL ESPORTIU 

Vols practicar exercici però 
ballant i amb ritmes llatins? 
Apunta’t i posa’t en forma 
ballant!
Grup 1
Dimecres  
de 10.00h a 11.00h
Grup 2
Dimecres  
de 16.30h a 17.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

PILATES

Mitjançant la tècnica de pila-
tes aprenem nous mètodes 
de control postural, control 
de la respiració i obtenim 
beneficis per la salut.
Dimecres d’11.15 a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

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 10.00h a 11.00h
Grup 2:
Divendres  
de 11.00h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€
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Tallers de 
cultura  
i formació

TERTÚLIA LITERÀRIA  

MEMÒRIA 

JOCS DE MEMÒRIA         

Els llibres ens apropen a 
altres vides i persones. Vine 
al casal i comparteix aquest 
espai de lectura, tertúlia i 
debat.
Dimecres de 16.00 a 17.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

T’ajudem a activar la ment 
i potenciar la memòria de 
manera dinàmica.
Divendres  
Grup 1: de 10.00h a 11.00h
Grup 2: de 11.00h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T R Reduïda: 7,80€
Amb T R Gratuïta: 7,30€

T’ajudem a activar la ment 
i potenciar la memòria de 
manera dinàmica.
Dimarts de 10.00h a 11.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T R Reduïda: 7,80€
Amb T R Gratuïta: 7,30€
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CICLE DE XERRADES  
I FORMACIÓ  
PERMANENT

CURSOS  
D’INFORMÀTICA  

Vols conèixer nous temes i 
seguir aprenent? Al llarg del 
curs es programen diferents 
xerrades sobre salut, ali-
mentació, mobilitat i d’altres 
temes d’interès al casal. Si 
estàs interessat/da en rebre 
informació, uneix-te al grup i 
t’informarem de quan seran 
les xerrades perquè t’hi 
puguis apuntar! 
Fundació Pere Tarrés
Dijous de 16.30h a 18.30h 
*Pendent de confirmació de 
dates.

Cursos dividits en càpsules 
on aprendrem a fer anar 
ordinadors i tablets de forma 
àgil i útil pel nostre dia a dia. 
Des de videoconferències 
fins a com comprar de forma 
segura o fer anar la Meva Sa-
lut, farem un recorregut per 
les noves tecnologies i com 
fer-ne us de forma simple. 
Fundació La Caixa
Dijous de 10:30h a 12:30h
*Pendent de confirmació de 
dates

Tallers fets 
per entitats

GRUP DE CURES

MEMÒRIA 

Espai on compartir angoixes 
del dia a dia i interessos amb 
el suport d’una psicòloga del 
Servei d’Interconsulta Co-
munitària de Sant Andreu.
Dimarts a les 11.00h  

Taller ofert per Creu Roja 
de Barcelona on activar la 
ment i treballar la memòria 
de forma dinàmica.
Dijous de 10.30 a 11.30h
*Grup tancat, places  
ocupades.

Tallers de 
noves  
tecnologies

NAVEGUEM  
PER INTERNET 

Taller destinat a aprendre el 
funcionament bàsic d’un or-
dinador per fer gestions per 
internet com per exemple, 
demanar cita al CAP, buscar 
línies d’autobús o llegir el 
diari! 
Dilluns de 16.00h a 17.30h
Preu:
Sense T Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

Altres activitats

SENDERISME 

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 
10.00h a 12.00h
Quedem a la porta del Casal 
i es decideix on anar.

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 di a 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. 

PÍNDOLES D’ART  
I HISTÒRIA  

En grup realitzarem puntual-
ment algunes activitats for-
matives on aprendre a grans 
trets sobre història, obres 
d’art i d’altres conceptes que 
podrem posar en practica 
durant les passejades cultu-
rals del casal.
Uneix-te al grup i podrem 
informar-te de quan es faran 
les píndoles i gaudeix d’una 
estona de debat i aprenen-
tatge en grup!
*Pendent de confirmació de 
dates 

SUPORT DIGITAL  
I AULA OBERTA 

Vols fer ús dels ordinadors 
del casal per realitzar tràmits 
o gestions? 
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 de 16.00 a 18.00h
Presencial (Al Casal, amb cita 
prèvia)
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GRUP DE DONES  

CUINA AMB  
MARI I LOLA  

LITERATURA I DONES 

CUINA DE  
REAPROFITAMENT  

Creem aquest espai per in-
centivar les dones del casal a 
formar un grup unit on poder 
establir llaços, compartir 
vivències i consensuar temes 
sobre els que parlar, propos-
tes d’activitats i formacions.
Si vols formar part del grup, 
inscriu-te per poder rebre les 
novetats i assabentar-te de 
les nostres trobades!
Dijous d’11.00 a 12.00h 

En grup, aprenem amb la 
Mari i la Lola receptes de 
tota la vida amb un toc crea-
tiu. Vine a descobrir nous 
sabors, reconvertir les recep-
tes tradicionals i sorprendre’t 
i sorprendre els altres.
Vine a dir la teva, aquí tots 
i totes fem el plat del dia en 
companyia!
Divendres  
de 10.00h a 12.00h
* Materials no inclosos, cada 
participant ha de dur el seu 
propi material.

Primer monogràfic on farem 
un recorregut per literatura 
escrita per dones, revisarem 
els seus textos i treballarem 
per entendre l’evolució de 
la lluita de les dones per ser 
visibles dins el món del llibre!
17 de març al 7 d’Abril
Dijous d’11.00h a 12.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 4,98€
Amb T. R. Reduïda: 4,68€
Amb T. R. Gratuïta: 4,38€

Monografic.
Receptes i consells per 
organitzar-te i aprofitar els in-
gredients i aliments que tens 
a casa. Vine a aprendre com 
treure més partit a la teva 
compra setmanal mitjançant 
receptes fàcils i simples amb 
les que gaudir d’una bona 
cuina d’aprofitament!
2 de febrer al 24 de febrer 
2022
Dijous de 10.00h a 12.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 6.64€
Amb T. R. Reduïda: 6.24 €
Amb T. R. Gratuïta: 5.84 €
*Materials no inclosos. 

ESPAI DE RELACIÓ  
I CAFETERIA

ESPAI DE BILLAR

ESPAI DE JOCS

L’espai es distribuirà seguint 
les mesures de prevenció 
i sanitàries. L’accés es pot 
veure limitat per respectar 
els màxims d’aforament.
S’hauran de seguir en tot 
moment les indicacions del 
personal del centre i respec-
tar les distàncies i mesures 
de seguretat.

L’espai de billar torna a obrir 
les seves portes però recor-
deu dur el vostre material. 
Per poder jugar, s’haurà de 
demanar cita prèvia al casal 
en horari d’apertura i s’ac-
ceptaran reserves de la taula 
d’1h per persona/grup.
Els grups màxims seran de 4 
persones. 

El casal ofereix un espai on 
compartir l’estona, llegint, 
parlant i jugant a rummikub, 
naips, dominó i d’altres. 
L’espai es distribuirà seguint 
les mesures de prevenció 
i sanitàries. L’accés es pot 
veure limitat per respectar 
els màxims d’aforament.
Cadascú es responsable de 
la neteja del seu espai i els 
seus materials. 

Serveis del casal

CESSIÓ D’ESPAIS

El casal cedeix espais a 
entitats no lucratives del barri 
i a serveis públics per tal que 
es puguin realitzar xerrades, 
col·loquis i d’altres activitats. 
Per a activitats lucratives 
s’aplicarà la tarifa vigent de 
preus públics.

Horari:  
Dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h 
Dissabtes de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h
Diumenges  
de 16.00h a 20.00h

* Disposarem de gel hidroalcohòlic a les sales i materials de 
neteja per garantir la higiene dels espais.

* S’hauran de seguir en tot moment les indicacions del 
personal del centre i respectar les distàncies i mesures de 
seguretat.



Districte de
Sant Andreu

CGG Bon Pastor
C/Ardèvol, s/n
CP 08030, Barcelona
Transport públic
Metro L9 i L10 Sud - Bon 
Pastor
Autobús: H4 i H8
Connecta amb nosaltres!
Tel. 93 311 57 76
Whatsapp 628 05 19 47
Facebook @cggbonpastor
Correu-e:  
infocggbonpastor@bcn.cat

Horari d’atenció: 
De dilluns a divendres  
de 10.00h a 13.00h  
i de 16.00h a 20.00h
Dissabtes  
de 10.00h a 13.00h  
i de 16:00h a 19.00h
Diumenges  
de 16.00h a 20.00h
*L’horari es pot veure afectat 
donada la situació actual.
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