Reprenem
les activitats
presencials al
Pompeu Lab amb
molta il·lusió!
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Al maig d’enguany va fer tres anys que
vam obrir les portes del Pompeu Lab,
un equipament dedicat a la innovació,
la participació i al foment de la creativitat
dels colomencs i les colomenques. Des
de llavors, trimestre darrere trimestre, hem organitzat una àmplia
i interessant programació dedicada a les noves tecnologies i
perquè gaudiu d’experiències d’oci en família inoblidables.
Malgrat la pandèmia, el Pompeu Lab ha continuat al peu del
canó oferint als i les ‘labbers’ un programa d’activitats en format
digital per a tots els públics, des dels concursos Kahoot, passant
pels tallers ‘fab lab’ dedicats a les noves tecnologies, sense
oblidar-nos del nostre ‘Club Sènior’, per a majors de seixanta-cinc
anys, que han pogut seguir els envelats des de casa.
Després de l’experiència-pilot del juny d’enguany, amb l’activitat
semipresencial ‘Space Lab’, dedicada al món 3D, podem dir
amb il·lusió que ja estem en condicions de recuperar l’activitat
presencial al 100%. De fet, per als mesos d’octubre, novembre
i desembre hem previst propostes innovadores que volem feu
vostres, entre les quals destaquem, la II Mostra de Cinema de
Terror, precedida de l’èxit de participació de la primera; reprenem
presencialment el ‘Club Sènior’ amb un taller dedicat als telèfons
intel·ligents -smartphones- també farem un homenatge especial
i multidisciplinari al cantautor Joan Manuel Serrat i una gran festa
de pirates! Tornem a retrobar-nos al Pompeu Lab! Emplenem els
equipaments de vida!

NÚRIA PARLON

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Totes les activitats del Centre són de caràcter gratuït però és
imprescindible inscriure’s a: pompeulab@gramenet.cat
O al formulari web: www.gramenet.cat/pompeulab
En cas de no acudir a una activitat per la qual s’ha formalitat la inscripció sense
haver donat justificació, el centre es reserva el dret de passar l’usuari o usuària a llista
d’espera en el cas d’inscripció a altres activitats futures. Les activitats presencials es
realitzaran sota les mesures sanitàries dictaminades pels diferents decrets vigents.
Els aforaments seran limitats al que disposi la normativa. Els i les participants es
comprometen a respectar les mesures de seguretat indicades pel personal del centre
i a utilitzar en tot moment la mascareta FFP2 que els serà subministrada.
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Llicència Um

El cinema és un exercici d’ intel·ligència emocional.
El cas del gènere de terror és digne d’estudi i, de fet,
ha estat motiu de nombroses investigacions. Parlem-ne
i gaudim-ne a través de les activitats que t’oferim en el
marc de la Mostra, acompanyades d’una selecció de les
millors pel·lícules:
• Mostra de cinema recentment estrenat que no
trobes gratuïtament a cap plataforma de TV.
• Xerrada “El patriarcat pren la destral”, amb
l’escriptora especialitzada en l’àmbit de l’anàlisi
audiovisual, Anabel Vélez.
•“
 Els contes de la castanyera. Llegendes i rondalles a la
vora del foc”, a càrrec de la companyia Carro de Baco
• Monòleg humorístic “Quién dijo miedo”, amb
Jona OPH.
• Mini-scape room “Pesadilla en LAB Street”.
• Matiné infantil de fab lab i pel·li.
• Happy hour a La Taverna dels Carpats amb
cocktails que et faran tremolar.
• I moltes altres animacions...ja ens coneixes!
Ah, i no t’oblidis...tu posa la por i nosaltres posem les
crispetes!
Aforament limitat per mesures Covid. Totes les activitats de la
mostra són de caràcter gratuït. Imprescindible reservar entrada.
Les dates i els horaris de totes les activitats anunciades
podran ser sotmesos a canvis en funció de determinades
circumstàncies i segons l’evolució de la normativa Covid.

PROGRAMACIÓ
DE TARDOR
OCTUBRE - DESEMBRE 2021

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

CAFÈ SERRAT, UN HOMENATGE
A EN JOAN MANUEL

VISITA AL PARC CIENTÍFIC
DE BARCELONA

Gamificació:

Enjoying Santako:

Divendres 8 d’octubre. 17.30h.

Divendres, 12 de novembre. 18.30h.

CONCURS CLUB SÈNIOR:
PAROLE, PAROLE
Tens un smartphone? Doncs et convidem a venir a jugar
amb nosaltres i descobrir les prestacions del teu dispositiu
per a l’entreteniment i per al manteniment d’una ment
activa de la gent gran tot entrenant el nostre hemisferi
esquerre. Amb premi dels
nostres patrocinadors.

Excursió científic-artística:

Actuacions dels i les nostres artistes locals en un entorn
ludificat i acompanyat de dinamitzacions audiovisuals i moltes
sorpreses. Recordarem plegats tot el que hi ha al darrera de
cançons inoblidables
com “Para la libertad”, “Pueblo blanco”,
“Penélope” i moltes altres que relataven
un temps i un país.

Data i celebració a confirmar
segons situació Covid

En col·laboració amb el Programa de Memòria Històrica.

Obrim inscripció preventiva per aquesta activitat,
la celebració de la qual dependrà de l’evolució de la pandèmia.
Visita guiada a les instal·lacions del PCB depenent de la
Universitat de Barcelona, centre internacional de referència en
investigació i foment de la innovació. A més, podrem participar
de l’experiència artístic-científica amb filtre aquós fictici que no
deixarà ningú indiferent.

Espectacle gamificat:

LA GRAN FESTA DELS PIRATES
Dissabte, 27 de novembre. A les 17h.
Ludificació i cinema:

II MOSTRA DE CINEMA DE
TERROR DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET
La setmana del cinema
terroríficament correcte
Del 18 al 24 d’octubre.
(veure i descarregar programa
específic a la contraportada).

Per fi els nostres valents bucaners i bucaneres podran trobar-se
en una mateixa illa per celebrar els seus èxits en la recerca del
tresor de “Pirates del Besòs”. Les famílies guanyadores ja han
gaudit dels premis, però ara cal que tota la tripulació gaudeixi
de la festa final en presència de la
capitana Gràmina Neta i el seu fidel
segon de bord, el gran Columbus
en persona!!!! Berenar a l’aire
lliure, jocs, sorpreses i música
vuitentera per als papes i
mames amb ´Generación
Límite”, els del Prebe.
Prioritat d’inscripció per a les
famílies que van participar en
el joc “Pirates del Besòs”.

Taller al Making

EL GRAN FAB LAB
DE NADAL
Dissabte, 11 de desembre.
De 11 a 14h.
Ni boles, ni garlandes ni
lluminàries qualsevol...
Aquest any, el Making Lab
us ofereix un taller
que us sorprendrà.
Per a nens i nenes
de 8 a 14 anys.

