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TROBADES GASTRONÒMIQUES LA UNIVERSITAT ALS BARRIS EL XEF A CASA TEVA
ANIMALS QUE CUREN LA RUTA PROXI-FOOD PETIT XEF II AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
UN MUNT D’ACTIVITATS PER APROPAR LA UNIVERSITAT A LA CIUTAT I LA CIUTAT A LA UNIVERSITAT

La Universitat ens Uneix

L’EXCEL·LÈNCIA AL QUOTIDIÀ
>ATENCIÓ: hi ha activitats en les quals, per motius d’aforament i necessitats
d’organització, cal conﬁrmar la presència o reservar plaça.
Quan vegis aquest símbol, truca per conﬁrmar la teva participació o envia un email a:

Telèfon: 93 462 40 57
ciutatuniversitaria@gramenet.cat
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La ciutat de Santa Coloma de Gramenet i la Universitat són un binomi que des de ja fa uns
anys situa la nostra localitat en la xarxa de recerca i coneixement de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona. Les ciències de la salut i la nutrició del Campus de l'Alimentació de Torribera
atreuen estudiants de la ciutat i de fora. També la Fundació Hospital Esperit Sant, el centre
Dr. Emili Mira-Parc Salut Mar i la UNED són agents formadors d'especialistes
en diferents matèries.
Més de 3.000 persones cursen estudis universitaris a Santa Coloma. El nombre d’alumnat
és raó suﬁcient per organitzar cada any un programa d'activitats diverses com el que teniu
a les mans. Però també és un programa adreçat al conjunt del veïnat colomenc.
Posem la universitat a l'abast de tothom.
En aquest programa 2018-2019 trobareu noves propostes, juntament amb les ja habituals
com "Cuines del món". Us animo a fer-vos vostra la universitat colomenca.

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ
Web de “Ciutat Universitària”:

gramenet.cat/ciutat universitària

Totes les activitats del programa són gratuïtes llevat dels sopars gastronòmics
on es demana als i les participants una aportació de 7.50 euros
per a l'establiment restaurador.

Núria Parlon

Alcadessa de Santa Coloma de Gramenet
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El primer objectiu del Programa “Ciutat Universitària” és apropar la Universitat a la ciutat
i la ciutat a la Universitat. Això, dit d’una altra manera, signiﬁca compartir coneixement i crear
sinèrgies entre els i les qui tenen el coneixement acadèmic i els i les qui tenen la saviesa
de l’experiència quotidiana. Del foment d’aquest intercanvi neix la voluntat del programa
per fomentar una Santa Coloma de l’excel·lència al quotidià.
El programa “Ciutat Universitària” s’articula en tres grans eixos:
EIX CONCEPTUAL
I ESTRATÈGIC

Integrat pels organismes que
conformen “Ciutat Universitària”,
amb la ﬁnalitat de fomentar les
sinèrgies del programa i col·laborar
en tot allò que representa la presència
de les institucions universitàries
a la nostra ciutat.

EIX CIENTÍFIC

Àmbit de treball i investigació
representat pel Comitè Assessor
d’Estudis “Ciutat Universitària” (CAE),
un grup de composició mixta entre
persones del món acadèmic i de la
ciutat, encarregat de promoure el
debat cientíﬁc i impulsar projectes
d’investigació en beneﬁci de la ciutat.
Actualment, funciona a través de
quatre grups de treball: Sociològic,
Noves tecnologies, Cultura
i Història, i Salut i Alimentació.

EIX D’INTERACCIÓ

Basat en el programa d’activitats que
teniu a les mans i que es renova cada
curs amb la ﬁnalitat de fomentar el
coneixement i fer gaudir els ciutadans
i ciutadanes de Santa Coloma d’experiències relacionades amb els estudis
que es poden cursar en les universitats
que acollim a la ciutat.

Dos moments del II Fòrum Ciutat Universitària celebrat al juliol del 2018.

A més de l’Ajuntament de Santa Coloma, formen part de “Ciutat Universitària ”:
Campus de l’Alimentació de la UB (Universitat de Barcelona, Facultat
de Farmàcia) a Torribera.
Carrer Prat de la Riba, 171. Tel: 93 403 19 80 / torribera@ub.edu
http://www.ub.edu/campusalimentacio/es

UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància) a Torribera.

Carrer de Prat de la Riba, 171, 08921. Telèfon: 934 68 28 19 / http://unedbarcelona.es
info@santa-coloma.uned.es

FHES (Fundació Hospital de l’Esperit Sant).

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n Tel: 93 386 96 48 / 93 386 02 02
hesperitsant@fhes.cat / https://www.hospitalesperitsant.cat/docencia-i-recerca/es
L’Alcaldessa Núria Parlon i el rector
del Campus l’Alimentació Dr Boatella
presenten el Programa Ciutat
Universitària 2016-2017
a l’Escola de Restauració de Torribera.
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Centre Dr. Emili Mira – Parc de Salud Mar a Torribera.

Carrer Prat de la Riba, 171. Tel: 93 462 89 00 / cemilimira@parcdesalutmar.cat
http://www.parcdesalutmar.cat/hospitals/emili_mira/es
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Data prevista: Dijous, 20 de setembre 2018. 18h30
Lloc: Centre Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22)

Cafè xerrada impartida per la ﬁlòloga d’origen ucraïnès Anna
Ivanytska, qui va abandonar Ucraína després de l’ocupació
de Crimea per part de Rússia. “Las conexiones entre los
pueblos de Catalunya y las ex-repúblicas soviéticas son muy
fuertes”, en opinió d’aquesta ﬁlòloga i investigadora.
En aquesta trobada ens demostrarà les seves teories.
A la UNED es poden cursar, entre d’altres, el Grau
en Geograﬁa i Història i un Màster en Investigació Històrica
i Geogràﬁca.

III FÒRUM

5 ANYS DE CIUTAT UNIVERSITÀRIA
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Data prevista: A confirmar
Lloc: Auditori de Can Roig i Torres.
Ja han passat cinc anys des que les institucions universitàries
i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet van aprovar
una declaració d’intencions que donaria lloc al conveni “Santa
Coloma, Ciutat Universitària”. Des d’aquells primers passos,
hem continuat evolucionant ﬁns a consolidar la nostra ciutat
com un dels referents acadèmics nacionals i internacionals en
matèria de gastronomia i ciències de l’alimentació. Per poder
continuar reforçant aquestes sinèrgies, establir-ne de noves i
intercanviar experiències amb representants externs, convocarem aquesta trobada amb la ﬁnalitat principal d’actualitzar el
conveni entre les diferents parts de “Ciutat Universitària”.

PETIT XEF II

Data prevista eliminatòria: Dissabte, 20 d’octubre 2018, 9h30.
Lloc: Escola Sant Just (c/ Sant Carles, 78-82)
Data prevista per a la Final: Dissabte, 10 de novembre, 11h.
Lloc de la Final: Escola de Restauració (Torribera)
La Segona edició del nostre concurs de cuina per nens
i nenes es va haver d’ajornar dues vegades a causa de la pluja. Però ara
torna amb més força al setembre amb noves inscripcions per als nois
i noies entre 8 i 12 anys que vulguin demostrar el seu talent
i el seu coneixement sobre les receptes més saboroses i saludables.
Recorda que el nostre lema és “Menjar bé, menjar bo”.
Encara que s’obre un nou període d’inscripcions, tots i totes
les participants que ja s’havien inscrit en aquesta segona edició
mantenen el seu dret a participar en prioritat.
Al Campus de l’Alimentació de la UB a Torribera es poden estudiar
diversos graus en nutrició i Ciència de l’Alimentació. La FHES
també organitza formacions sobre nutrició i dietètica.

MINI-OKTOBER FEST

EL PODER CURATIU DE LA CERVESA
Data prevista: Dijous, 25 d’octubre 2018. 18h30.
Lloc: Rambla de Sant Sebastià (davant del Frank King Furt)
L’OktoberFest és una festa tradicional alemana que se celebra
des del 1810. En principi, tenia lloc a la ciutat de Munich,
però en l’actualitat els envelats recorren tota Alemanya i tota
Europa per promocionar la cervesa de manera festiva, acompanyada de tot tipus de salsitxes. El Programa “Ciutat Universitària”
muntarà la seva petita carpa per degustar i conèixer els valors
tradicionals que tenen aquests productes quan se’n fa un
consum sense excessos. També, com sempre, convidarem

GASTRONOMIA I NUTRICIÓ

GEOPOLÍTICA

CRIMEA, DE LA URSS AL PARADIGMA CATALÀ

CONCURS

M'hi apunto !

C IN D
IM P R E S

C R IP
IB L E IN S

C IÓ

natius per parlar de la tradició d’aquesta trobada
centenària i tot al ritme de la Polka.
Preu del tiquet sopar-degustació: 7,50€
Al Campus de l’Alimentació de la UB a Torribera es poden
estudiar diversos graus en nutrició i Ciència de l’Alimentació.
La FHES també organitza formacions sobre nutrició i dietètica,
mentre que a la UNED es pot cursar un Grau
i un Màster en investigació Antropològica.

NUTRICIÓ i ANTROPOLOGIA

LA UNIVERSITAT ALS BARRIS (RIU SUD):
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FILOLOGIA i NANOCIÈNCIES

PATRIMONI CULTURAL, LLENGUA I NANOTECNOLOGIES
Data prevista: Del 9 al 18 de novembre del 2018
Lloc: Centre Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22)

Nova col·laboració del nostre Programa “Ciutat Universitària” amb la Setmana de la Ciència organitzada
per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Els temes centrals d’aquesta 23ena edició són, d’una
banda, el patrimoni cultural, amb motiu de la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, que promou la Unió
Europea i, d’altra banda, també es commemorarà la ﬁgura de Pompeu Fabra amb motiu de la celebració
dels 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català.
Finalment, aquesta edició també servirà per promoure la ﬁgura de Richard Feyman, amb motiu de la celebració
del centenari del seu naixement. Feyman està considerat un dels deu físics més importants de la història
de la humanitat i, entre d’altres mèrits, és conegut per ser l’introductor del concepte “nanotecnologia”.
Pots consultar el programa especíﬁc de la Setmana de la Ciència a la nostra web:

www.ciutatuniversitaria/gramenet.cat

En col·laboració amb CNL L’Heura i Ecometròpoli.

TROBADES GASTRONÒMIQUES

MÈXIC

Data prevista : Dijous, 15 de novembre 2018. 20h.
Lloc: Restaurant Tremendos. c/ President Companys, 3 (Riu)
El Programa “Ciutat Universitària”, amb la col·laboració de la
marca “Santa Coloma Gastronòmica”, recupera els seus sopars
temàtics. Aquest cop, ens “traslladarem” al país amb el qual
teníem una assignatura pendent, després del tancament de
l’únic local mexicà de la nostra ciutat. Enguany, amb l’ajut del
restaurant Tremendos i envoltats de mariachis, podrem recuperar
l’activitat per degustar i aprendre els misteris d’una cuina molt
coneguda, però que encara té molt per descobrir.

GASTRONOMIA I ANTROPOLOGIA

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Preu del tiquet sopar-degustació: 7,50€
Per raons d’aforament del local les places
són limitades. És imprescindible reservar.
L’Escola de Restauració de Grameimpuls realitza formació ocupacional en cuina,
serveis de bar cafeteria, restaurant i sommelieria. Informació al 93 392 91 05.
hosteleria@grameimpuls.cat
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A distància, a través de la UNED, es pot cursar un Grau de Física, a més de diverses enginyeries industrials i mecàniques.
També la UNED ofereix màsters en Literatures Hispàniques (catalana) i en Elaboració de Diccionaris.
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LA UNIVERSITAT ALS BARRIS

L’ARRÒS, BENEFICIS D’UNA PLANTA MIL.LENÀRIA

ALIMENTACIÓ I ESPORT

Data prevista:Dimecres, 20 de novembre del 2018
Lloc: Auditori Museu Torre Balldovina

Data prevista:Dijous, 24 de gener 2019. 18h00.
Lloc: CER Can Zam (Avinguda Víctor Hugo)

El programa “Ciutat Universitària” obre una nova col·laboració amb els
seus socis de l’Aula d’Extensió Universitària, depenent de la Universitat
Pompeu Fabra. La primera de les conferències programades serà
impartida pel professor Joan Simó (UB), expert en Botànica, Productes
Naturals, Biologia Vegetal i Edatologia, i guanyador, entre d’altres, de la
Distinció Jaume Vicens Vives (2014) a la qualitat docent universitària.
El Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments es pot cursar actualment
al Campus de l’Alimentació de la UB a Torribera.

Quina és la dieta millor a seguir per a cada tipus d’esport?
Quins aliments s’han d’evitar de totes totes? Els experts i expertes del món
nutricional respondran les preguntes dels i les practicants dels diferents
esports a la nostra ciutat i, alhora, passaran revista als hàbits alimentaris
d’alguns dels i les esportistes colomencs més rellevants.

SALUD I NUTRICIÓ

NUTRICIÓ i ANTROPOLOGIA

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

A la UNED es pot cursar un Màster en Física Mèdica. A la FHES es donen classes per als
Graus de Dietètica, i al Campus de l’Alimentació de la UB s’imparteix un Màster especíﬁc en
Nutrició per l’Activitat Física i l’Esport. A més, aquest any s’impartirà un nou post-Grau en
vegetarianisme i noves tendències en l’alimentació, i un nou Màster en Dieta Mediterrània.

CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

ALIMENTS QUE ENS FAN MAL: INTOLERÀNCIES I AL.LÈRGIES
Data prevista: Dimecres, 9 de gener del 2019
Lloc: Auditori Museu Torre Balldovina
L’Aula d’Extensió ens ofereix per a la seva segona conferència de Ciutat
Universitària una ponència del professor Francesc Pérez Cano sobre
aquests problemes derivats de determinats aliments, que cada cop
pateix una franja més alta de la població. Pérez Cano és titular del
Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia i
Ciències de l’Alimentació.
Al Campus de l’Alimentació UB a Torribera es pot cursar un Grau i un Grau
especíﬁc de Farmàcia en Nutrició Humana i Dietètica, així com
un Màster en seguretat alimentària.
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JOC – EXPOSICIÓ

LES OLIMPIADES DE LA MEMÒRIA

Data prevista: Del 28 de gener al 15 de Febrer de 2019
Lloc: Centre Pompeu Lab
Mens sana in corpore sano. Exercitar la memòria és una de
les garanties per assolir una vida llarga i activa i també per mantenir les
idees “en forma” durant les primeres etapes de la nostra existència.
Els anomenats “jocs de memòria i d’atenció” contribueixen al benestar
intel·lectual, ajuden a superar disfuncions neuronals i contribueixen
a pal·liar el dèﬁcit d’atenció. Participa en el nostre joc-exposició, supera
els diferents reptes i podràs guanyar una estada en un establiment
balneari per a dues persones amb un pack de cures “relax”.
Amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran i Cultura.

Al Centre Dr. Emili Mira – Parc de Salut Mar,
a més de les formacions especialitzades
en psiquiatria i psicologia, es poden cursar
postgraus en neurologia. La FHES,
per la seva banda, també imparteix classes
per als graus de Psicologia.

SALUD I NUTRICIÓ

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
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MOSTRES DE POSTRES

Data prevista:Dijous, 21 de febrer 2019. 20h.
Lloc: Restaurant Nord, Rambla del Fondo, 17.
No hi ha dubte que la cuina marroquina es pot considerar com una de les més
riques i diverses del món degut a la interrelació que sempre ha tingut amb
altres cultures externes (berbers, moriscos, Orient Mitjà, Àfrica,
etc.). La gastronomia del Marroc és senzilla de realitzar, tal i com
correspon a tota cuina popular i casolana. Tot i així, l’ús de determinades
espècies orientals, la fa una de les més saboroses del món. “Ciutat Universitària”
us convida a degustar plats típics d’aquest país de somni i a aprendre una mica
més dels costums ancestrals de la cerimònia tradicional del menjar, que es
mantenen i es difonen de generació en generació.
Preu del tiquet sopar-degustació: 7,50€
El grau de turisme es pot estudiar a Santa Coloma a través de la Universitat a Distància.
Pel que fa al Campus de l’Alimentació, el curs passat es va posar en marxa un interessant
Màster sobre Alimentació, Ètica i Dret.

RUTA EN MINIBÚS

AGROALIMENTACIÓ

LA RUTA PROXI-FOOD
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Data prevista:Dissabte, 23 de març 2019. Sortida del minibús a les 11h
Lloc: Plaça de la Vila
Molts dels comerços i restauradors de Santa Coloma fan una ferma aposta pels
productes de proximitat i “kilòmetre 0”. Vine a conèixer-los amb nosaltres
i degusta la qualitat i els avantatges de la producció pròpia. Et sorprendrà saber
que Santa Coloma compta amb productes autòctons que potser ni t’imagines.
Activitat gratuïta però les places són limitades. És imprescindible reservar.

M'hi apunto !
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Data prevista:Dijous, 25 d’abril 2019. 18h
Lloc: Centre Pompeu Lab
Els millors restauradors i pastissers de Santa Coloma es donaran cita al Programa
“Ciutat Universitària” per una petita mostra gastronòmica sobre el món del dolç:
des de les postres més típiques catalanes ﬁns a pastissets de tots els racons
del món que la multiculturalitat de la nostra ciutat fa que puguem tenir a l’abast.
Si ets llaminer o llaminera no et pots perdre aquesta mini-ﬁra.
Els i les participants que s’inscriguin prèviament rebran un pack
de tiquets degustació.

M'hi apunto !

C IN
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M'hi apunto !

IM

EXCURSIÓ:

ELS NOSTRES COSINS, ELS ÍBERS

A més de tota la formació en nutrició
i alimentació que s’ofereix des del Campus
de l’Alimentació de Torribera,
a la UNED s’imparteix un Màster especíﬁc en
Ciències Agroambientals
i Agroalimentàries.

D IB L E
P R E S C IN

Tots els cursos de tècniques culinàries que s’imparteixen a l’Escola
de Restauració de Torribera inclouen mòduls sobre rebosteria i postres.

IN S C R IP

C IÓ

M'hi apunto !
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Data prevista: Dissabte, 4 de maig 2019
Lloc: 8h30 Plaça de la Vila
Hora de tornada aproximada 19:00h
Excursió a diversos punts de la ruta catalana dels ibers, la civilització
que juntament amb els nostres avantpassats, els ibers laietans, van poblar
bona part de la nostra terra.

C IÓ

HISTÒRIA

GASTRONOMIA I ANTROPOLOGIA

MARROC

GASTRONOMIA

FIRA

TROBADES GASTRONÒMIQUES

Activitat gratuïta però amb places limitades;
és imprescindible reservar al 93 462 40 57 (matins)
o bé al 93 499 82 91 (tardes).
A la UNED es poden cursar, entre d’altres, el Grau en Geograﬁa i Història,
el Grau d’Història de l’Art i un Màster en Investigació Històrica i Geogràﬁca.
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EXHIBICIÓ PRÀCTICA

CONCURS

Data prevista:Dijous, 16 de maig del 2019
Lloc: Carrer Pompeu Fabra, davant del Pompeu Lab

Data prevista:Dijous, 6 de juny del 2019
Lloc: Centre Pompeu Lab
Series capaç d’endevinar un refrany o una dita a partir d’unes pistes molt bàsiques?
La saviesa popular és plena de dites que passen de generació en generació
i que segur que has sentit algun cop.

El Centre Emili Mira – Parc de Salut Marc imparteix formació universitària
en geriatria i psiquiatria en general.

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

L’OBESITAT: L’EPIDÈMIA DEL SEGLE XXI

MEDICINA

Data prevista: Dimecres, 5 de juny del 2019
Lloc: Auditori Museu Torre Balldovina
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Tercera conferència organitzada per l’Aula amb “Ciutat
Universitària”, aquest cop amb la classe magistral del
professor Carles Paytubí Garí, doctor en Medicina per
la UAB i autor de nombrosos estudis sobre les noves
relacions entre alimentació i salut en el món actual
i les males conseqüències que generen amb malalties
directament associades a l’obesitat.

CAT: _ _ M // M _ S // S _ _ _ M, // M _ S // _ _ _ _ _ M

LLENGÜES HISPÀNIQUES

DITES Y DICHOS (Edició CAT / CAST)

CAST: _ _ _ _ _ S // M _ S // S _ _ M _ S, // M _ S _ _ _ _ _ M _ S
Ho endevines?

¿Lo adivinas? No te preocupes, el día del concurso daremos muchas más pistas.
Un concursante por cada modalidad: castellano y catalán, se llevará como premio una cena degustación
en el Bar Verat de Santa Coloma, gestionado por Mar y Víctor Quintillà ( Estrella Michelin con la Lluerna).

SOLUCIÓ:

CUANTOS MÁS SEAMOS, MÁS REIREMOS
COM MÉS SEREM, MÉS RIUREM /

Santa Coloma compta amb el Centre de Normalització Lingüística “L’Heura” ubicat a l’ediﬁci de Serveis Educatius de la Rambla Sant
Sebastià, 98-100. Per informació sobre cursos i altres activitats a L’Heura truqueu al telèfon: 93 468 40 48. santacoloma@cpnl.cat

HISTÒRIA

Des del seus inicis, l’ésser humà ha demostrat un fort vincle amb els animals.
Els animals són capaços de fer-nos sentir millor, d’ajudar-nos, de fer-nos
somriure i, ﬁns i tot, d’intervenir en tractaments clínics. La Intervenció Assistida
amb Animals de Companyia (IAAC) és una tècnica que entitats com La Càtedra
(UAB) apliquen amb èxit arreu de Catalunya. Precisament per saber més
d’aquest tipus de teràpies, hem volgut convidar als i les professionals de
La Càtedra i als seus amics peluts a fer-nos una demostració.

A

SALUD MENTAL I PSICOLOGIA

ANIMALS QUE CUREN
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EL XEF A CASA

El programa “Ciutat Universitària”, juntament amb un dels seus xefs emblemàtics, l’Axel González Manzano, us convida a
gaudir d’una de les activitats “A la mesa” que ofereix la empresa colomenca “Mejor en casa”.
L’activitat consisteix en què confeccionis un menú basat en els teus gustos personals i de les persones que vulguis convidar
(amics i amigues, família, companys/es de feina, etc.), a partir de la selecció de plats de la que disposen els de “Mejor en casa”.
Llavors, l’Axel i el seu equip us visiten a domicili i entren en el les vostres cuines per preparar les receptes i per ensenyar-vos
alguns trucs de cuina. Ho tenen tot pensat perquè sigui una agradable trobada gastronòmica al ﬁnal de la qual degustareu
allò que hagueu preparat amb l’ajut del xef. L’equip de “Mejor en Casa” s’encarregarà tant de preparar el menú, la taula i servir
el menjar, com de què la cuina i els utensilis quedin immaculats. Vosaltres només haureu de gaudir de l’experiència i
comprovar la qualitat de la gastronomia de la nostra ciutat.

“Ciutat Universitària” ofereix tres experiències “El xef a casa” (cuina de tardor, d’hivern i de primavera)
per a tres grups d’entre sis i vuit persones com a màxim i per rigorós ordre d’inscripció al correu:

ciutatuniversitaria@gramenet.cat

Les inscripcions admeses seran publicades amb la data i hora de la recepció dels correus perquè l’ordre d’inscripció
pugui ser veriﬁcat pels i les participants que hagin enviat les seves candidatures. El nom dels tres grups
guanyadors es farà públic abans del 15 de novembre del 2018.
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CUINES DEL MÓN

El Projecte Cuines del Món presentarà la seva programació trimestral els mesos de octubre, gener i abril. Com
cada any es programarà un cicle d'activitats i tallers a l'Espai Cuines del Món sobre alguna temàtica i es faran
altres tallers o presentacions de cuines diverses, de ciència i alimentació, de salut i nutrició... Ho podreu consultar
al nostre Facebook (Biblioteca del Fondo), Twitter (@BibFondo) o a les webs de l'Ajuntament de Santa Coloma
i a la BibliotecaVirtual.diba.cat."
Biblioteca del Fondo
Xarxa de Biblioteques de Santa Coloma de Gramenet
BibliotequesXBM
C/ Massenet 28-30
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon 93 468 46 12
b.sta.colomag.f@diba.cat ·

HISTÒRIA
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M'hi apunto !

C IN D
IM P R E S
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C R IP
IB L E IN S

C IÓ

L’Axel González, Chef de Ciutat Universitària
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Totes les sessions de conversa tindran lloc a l’espai “office”
del Centre Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22).
Per consultar les dates dels grups de conversa 2019, consultar :

LLENGÜES ESTRANGERES
AL POMPEU LAB

www.gramenet.cat/pompeulab
A la UNED es poden cursar idiomes a través del Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID).
D’altra banda, Santa Coloma compta amb una Escola Oﬁcial d’Idiomes ubicada a Can Zam
(Psg. Víctor Hugo, 54-56, Tel: 93 468 53 66).

HOLA

HEI

HISTÒRIA

HALLO

ADIÓS

HALLO

bye

SALUT

HOLA
ADIÓS

hej

HOLA

Hi!

bye

Hi!

e

HEI

>Talk me about your city
Sessió de conversa en anglès. Dijous, 4 d’octubre del 2018 a les 18h30.
>Raconte-moi ta ville.
Sessió de conversa en francès. Dijous, 22 de novembre del 2018 a les 18h30.

hej

>Давайте поговорим о городе
Sessió de conversa en rus. Dijous, 13 de setembre 2018 a les 18h30.

ADIÓS

HALLO

En concret, les sessions programades al Pompeu Lab són:

SALUT

EI

Sota el títol genèric “Parlem de la Ciutat”, el Programa “Ciutat Universitària” organitza taules de conversa – cafè
en les diferents llengües de les comunitats que viuen a Santa Coloma. En aquestes activitats participatives
es tracta de debatre sobre qüestions de veïnatge, tant amb persones de les diferents parts del món que han
decidit viure amb nosaltres, com amb estudiants interessats o interessades en practicar aquestes llengües
i gaudir d’una trobada multicultural.

La creativitat ens Uneix
18
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PROGRAMA CIUTAT UNIVERSITÀRIA
2017 – 2018:

ELS DIMARTS
D’ESTUDI DEL CAE

UN CURS EN IMATGES

En el marc ampli i divers de l’espai i de les institucions universitàries de la nostra ciutat, el Comitè Assessor d’Estudis “Ciutat
Universitària” (CAE) organitza periòdicament l’activitat “Els dimarts d’estudi” que, amb múltiples formats, tenen l’objectiu de posar
diversos temes d’interès acadèmic a l’abast de tothom i de la mà de reconeguts doctors/es i professors/es universitaris.
Entre els “dimarts d’estudi” organitzats en el marc del curs passat, destaquen una xerrada sobre la Fundació Hospital Esperit Sant i
la seva relació amb la nostra ciutat, una conferència sobre Disfàgia i Nutrició, una sessió sobre la wikipèdia com a font del
coneixement local i ponències sobre temes com la depressió o les llegües a Santa Coloma de Gramenet.

Un cop més, “Ciutat Universitària” va superar la xifra de mil persones participants en les 18 activitats que composaven
el programa del curs passat, 2017-2018. En concret, i malgrat que activitats de gran participació com
el Petit Xef van haver de ser ajornades per causes climàtiques, un total de 1.192 colmencs i colomenques van gaudir
dels avantatges de viure prop de les nostres universitats.

El CAE també edita la seva pròpia revista electrònica, GRAMENETUM, amb articles en profunditat
i estudis sobre temes rellevants o d’interès per a la nostra ciutat.
Per consultar la programació dels “Dimarts d’Estudi”:

www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria

Per accedir a la revista GRAMENETUM:

www.gramenet.cat/gramenetum
el professor Paco Cordero i els seus alumnes de l’escola d’Hostaleria, el nostre programa va celebrar dues activitats
relacionades amb el món de l’enologia. En la primera d’elles, la Bodega Termes ens va rebre per fer-nos conèixer nous vins i les seves
possibilitats de maridatge, i en la segona, sota el nom de “In Vino Veritas” vam poder gaudir d’una meravellosa

HISTÒRIA

En l’any en què la vinya d’en Sabater va donar la seva primera collita de vi colomenc gràcies a la cura que hi van posar

vetllada de bons vins i poesia en “El Cantó del Vi”.

D’altra banda, un dels nostrres cuiners emblemàtics, l’Ivan Vilches ens va assombrar en el seu taller d’esfericacións.
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Les trobades gastronòmiques sobre cuina internacional continuen essent unes de les activitats amb més acceptació
del nostre Programa van celebrarn-ne dues: la de la Xina va tenir lloc al restaurant Mei Shi, i la relativa
a la cuina USA la vam celebrar al 1992.

I, ﬁnalment, no podem deixar de fer esment a l’activitat més exitosa del curs passat: Les trobades “Canes i Tapes”. Partint
d’una xerrada i de material sobre nutrició i hàbits saludables per a la “generació vinil”, els i les participants de la nostra
particular festa dels 80 van poder gaudir de diferents animacions relacionades amb la nostra història més recent, van
passejar pel “Túnel del temps”, van superar l’examen d’EGB, van “moure l’esquelet” i, ﬁns i tot, es van poder fer unes
partidetes en una Arcade autèntica.

El programa Ciutat Universitaria col.labora amb:
El Programa va tornar a portar la Universitat als barris amb un curs de primers auxilis a la cuina a la Biblioteca del Fondo, amb un mini-curs sobre
terminologia alimentària impartit pel CNL L’Heura i, per suposat, amb les classes magistrals organitzades conjuntament amb els nostres socis de
l’Aula d’Extensió Universitària, presidits pel Senyor Balbino Martínez.
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Tots els actes i esdeveniments anunciats en aquest programa
es poden veure sotmesos a anul·lació per causes alienes a la voluntat
de l’organització, o bé patir canvis de data o d’horari.
Per més informació, consultar l’agenda de la web “Ciutat Universitària”:
www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria

HISTÒRIA

Amb bon humor,
fomentem el coneixement !
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