Seguim lluitant contra la bretxa
digital amb la innovació social
com a bandera
El Centre Pompeu Lab presenta una nova
programació fidel al seu objectiu d’apoderar els
colomencs i colomenques en els instruments que
ens ofereix l’era digital. Amb especial atenció a les
persones vulnerables, tornem a programar activitats
per a la gent gran com ara les tutories informàtiques
amb sessions personalitzades o el nou cicle de
“Redes Sociales para puretas”. També tindrem cura
de l’acompanyament de la ciutadania en tot el que es
refereix a l’administració electrònica amb la sèrie de
formacions “L’Ajuntament al teu abast”.
La tecnologia fab lab continua representada amb
una oferta de tallers per a totes les edats que
contemplaran els principis de la robòtica, circuits
electrònics i entorn 3D.
I, finalment, continuarem treballant i co-creant amb
vosaltres des de les tècniques d’innovació social.
Els processos d’immersió, el recurs a les TICs i la
gamificació estaran presents en la nostra oferta
de tardor, on tindrem novetats en representació
hologràfica a la III Mostra de Cinema de Terror, fusió
de gastronomia i cinema amb els nostres “Sopars de
cine” que aquest trimestre viatgen a
Itàlia, i moltes altres tècniques que
us sorprendran i us procuraran,
com es diu en el món gammer,
experiències memorables.

NÚRIA PARLON

Alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet

Club Sènior
TORNEN LES TUTORIES
INFORMÀTIQUES
Els dilluns el Centre torna a fer
sessions d’apoderament en les noves
tecnologies de la comunicació per a la
gent gran. Grups de tres persones com
a màxim amb un tutor/a per atendre
les vostres necessitats i formar-vos en els rudiments bàsics de
la informàtica.

DESEMBRE
Gamificació

EL GRAN QUINTO
DE NADAL
Divendres, 16 de desembre a partir de les 18h
Torna el nostre “bingo” tradicional català on, com sempre,
podràs guanyar els premis oferts pels nostres patrocinadors.
En tot cas, la diversió en família està assegurada! Més de 300
persones ja han participat en les edicions anteriors. Ara, et
toca a tu, inscriu-te!

Fab Lab de Nadal
REGAL DE LLUM
Dissabte, 17 de
desembre
a les 11h
Taller familiar per a totes les
edats (menors acompanyats/
des) en què construirem una
peça decorativa en forma
de regal de Nadal. Poques
places; imprescindible
inscripció.

Totes les activitats del Centre Pompeu Lab són de
caràcter gratuït, però és imprescindible inscriure’s a:
pompeulab@gramenet.cat
o al formulari web: www.gramenet.cat/pompeulab

•
La preinscripció no suposa automàticament la reserva de
plaça per a una activitat. La plaça es confirmarà per correu
o per telèfon als i les participants una setmana abans de
l’activitat.
• En cas de no acudir a una activitat per a la qual s’ha formalitzat
la inscripció sense haver donat justificació, el Centre es
reserva el dret de passar l’usuari o usuària a llista d’espera
per a activitats futures.
•
Les dates i els horaris de totes les activitats anunciades
podran ser sotmesos a canvis en funció de determinades
circumstàncies. En aquest cas, els canvis es publicaran a
xarxes socials i al mateix web municipal.
• En el cas d’alguns fab lab, es pot demanar als i les participants
una petita aportació per a la compra de material específic. En
aquest cas, s’indicarà en el moment de la inscripció.

PROGRAMACIÓ
SETEMBRE A DESEMBRE 2022

SETEMBRE

Taller d’apoderament informàtic
Mini-curs

L’AJUNTAMENT AL MEU ABAST

INSTAGRAM PARA “PURETAS”

Dimecres, 19 d’octubre a les 17.30h
Vols aprendre a demanar una cita prèvia?
Vols saber com obtenir un certificat
d’empadronament sense moure’t de
casa? T’agradaria introduir una queixa o
un suggeriment sobre algun tema que
et preocupa? Amb aquest petit taller
t’ensenyarem com accedir a tots aquests
tràmits electrònics des del teu mòbil o el
teu ordinador.
Aquesta activitat compta amb servei
de guarderia amb jocs per als infants.

Dijous, 8 de setembre a les
17.30h
Qui ha dit que l’Instagram és només cosa
de joves? Et convidem a saltar al món
instagramer amb aquesta petita formació
de base sobre la xarxa social que ara mateix
ho peta. Només cal que tinguis un mòbil
smartphone. La bretxa digital no podrà amb
nosaltres!

Tarda temàtica d’immersió

Cinema terroríficament correcte

POLABNÈSIA

III MOSTRA DE CINEMA
DE TERROR

Divendres, 30 de setembre
a les 19h
Trobes a faltar les nostres
tècniques d’immersió? Doncs
prepara’t perquè estem disposats
a traslladar-te al paradís de les
illes polinèsies sense sortir del
carrer Pompeu Fabra. Descobriràs
els secrets de les seves cultures
ancestrals, degustaràs la seva
exòtica gastronomia i aprendràs a
moure’t al ritme de l’hula i del tamuré amb una actuació molt
especial que et farà somniar.

OCTUBRE

Fab Lab i ioga per papis i
mamis de nadons a 3 anys
ROBÒTICA DE
BOMBOLLES
I BABY IOGA
Dissabte, 8 d’octubre a les 11h
En aquesta doble activitat, mentre papi o mami participen en una
classe de ioga professional amb el seu petit o petita, l’altra part
de la parella podrà assistir al taller de robòtica per confeccionar
un robot llança bombolles que farà les delícies del bany del
vostre fill o filla. Si ets monoparental, cap problema, pots escollir
o ioga o fab lab. Inscriu-te! Places limitades.

Del 20 al 23 d’octubre
Diu la llegenda que la nit de tots els Sants
passen coses molt molt estranyes. I quina
preparació millor per començar a tremolar que
assistir a les activitats de la nostra Mostra on trobaràs
molt més que cinema. Estigueu pendents a la
publicació del programa específic d’aquesta edició
que us glaçarà la sang i que inclourà una conferència
sobre parapsicologia professional, una Fira de
l’Esoterisme i un conta-contes fantasma amb tècniques
hologràfiques. També organitzarem un sopar temàtic a
la “Posada de les Catacumbes”

NOVEMBRE
Exposició

EL MUR DEL PAM
Dilluns, 7 de novembre a les 18.30h (inauguració)
El Centre Pompeu Lab és la seu de la participació ciutadana a la
nostra ciutat. Per això, tenim la satisfacció de ser els primers
a allotjar l’exposició itinerant “El mur del PAM” en què es
recullen i s’expliquen, de manera molt visual, les propostes
ciutadanes realitzades en el marc del passat Fòrum del
Pla d’Acció Municipal celebrat el maig. Si vas fer una
d’aquestes propostes o, simplement, t’interessa el futur
immediat de Santa Coloma, no et perdis aquesta expo.

Fusió cinema i gastronomia
SOPARS DE CINE:
BELLA ITÀLIA
Divendres, 11 de novembre
a les 19h
“Sopars de cine” viatja a Itàlia per oferir-vos
una experiència al voltant de la llegendària
Roma i de la cultura italiana en general. Com
a colofó projectarem la pel·lícula de 2021 “Tre piani” (Tres pisos)
de l’emblemàtic Nanni Moretti, director d’altres joies del cinema
italià com “Caro diario” i “Habemus papam”. En aquest film
premiat a Cannes, Moretti relata la vida i les inquietuds de tres
famílies diferents que viuen en un mateix edifici d’un barri romà
de classe mitjana.
La pel·lícula anunciada pot veure’s substituïda per un altre títol per causes alienes a la
voluntat del centre

Fab Lab
PETA-HO EN 3D AL TEU
MÒBIL
Dissabte, 19 de novembre
a les 11h
Taller adreçat a joves de 10 a 15 anys per
construir unes ulleres en 3D adaptables al mòbil. Dissenya el
suport per al teu dispositiu i gaudeix del programari lliure de
jocs i sites que et farem experimentar.

Thinkig Lab de Memòria Històrica
EN EL CAFÉ DE CHINITAS...
Divendres, 25 de novembre
a partir de les 18h
En un marc únic d’immersió, tot recreant
el famós Café de Chinitas i amb el món de
García Lorca com a transfons, parlarem de
la repressió específica que ha patit el poble
gitano al llarg de la nostra història i gaudirem
del flamenc del “Cancionero Gitano” en un
exercici de música per al record i contra el
racisme que tant invoquen els feixismes.

