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TRIMESTRAL
DEL POMPEU LAB

SETEMBRE A DESEMBRE DEL 2018

La creativitat ens Uneix

LA INNOVACIÓ A L’ABAST DE TOTHOM
El Pompeu Lab comença el seu segon
trimestre d’activitat amb força i il·lusió
gràcies a la bona acollida que ha rebut
el Centre per part de la ciutadania colomenca. Gent del món de l’educació,
nens i nenes, joves i particulars han
passat pel Making Lab per a fer una veritable immersió en tecnologia fab lab.
Des del laboratori d’idees o Thinking
Lab, hem treballat amb entitats i ciutadania en millores per al bé comú de la ciutat amb tècniques innovadores de creació i gamificació (participació a través del joc). També
hem obert una finestra a la cultura creativa i participativa amb activi-

tats que, sota la marca “Enjoying Santako” han enfocat la co-creació
d’una manera més lúdica i innovadora. Aquest ha estat el cas del
Festival de la “Cançó de Ciutat”, del concurs sobre conèixer Santa
Coloma “Quizz Kahoot”, dels cinefòrums i de moltes altres activitats.
El Pompeu Lab és un servei municipal per a tots els públics. Els i les
més joves participen de la co-creació a través del Making i la gent
més gran trobarà també el seu espai d’empoderament a la nostra
Aula d’Informàtica Participativa.
La creació i la innovació no coneixen fronteres i han de ser recursos a
l’abast de tothom, per construir la Santa Coloma del futur.
NÚRIA PARLON
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

1. MAKING LAB

5

2. THINKING LAB

13

3. INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

23

4. LES EXPOS DEL LAB

33

5. ENJOYING SANTAKO

41

6. A MÉS A MÉS

49

7. RESUM D’ACTIVITATS

58

MAKING LAB
Creació amb tecnologia fab lab i 3D

MAKING LAB

El Making Lab és el nostre laboratori de fabricació, dotat amb tecnologia d’impressió
en 3D, retalladora làser i plotter per a treballar amb vinil. El Making acull actualment
els següents cursos de formació i capacitació:

ELS “MINI-MAKERS”
formacions adaptades a escoles de primària, esplais, centres educatius, activitats extraescolars organitzades per AMPES, etc.

EL TEEN LAB
on els i les joves en edat d’educació secundària i institut participen en la fabricació de
diversos objectes alhora que adquireixen coneixements en electrònica, disseny, assemblatge i fabricació digital.

EL CLUB MAKER
6

formacions adreçades a adults, a entitats ciutadanes i a col·lectius específics (dones,
comerciants, gent gran, etc.).

DIUMENGE, 16 DE SETEMBRE. 10H30

CONSTRUEIX EL TEU COTXE SOLAR EN 3D

MAKING LAB

PROGRAMACIÓ DEL MAKING

Amb motiu de la setmana de la Mobilitat, el Pompeu Lab obre
les seves portes en diumenge per acollir una activitat d’Ecometròpoli, consistent a fabricar i muntar un petit cotxe que funcioni
amb energia solar.
Imprescindible inscripció a Ecometròpoli
Tel: 618 00 72 30
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MAKING LAB

17 DE SETEMBRE, 1 I 4 D’OCTUBRE

TALLER FAB LAB SUFFRAGETTES
Disseny i construcció d’ objectes commemoratius i simbòlics de la lluita feminista. Making obert a demanda de
“The Suffragettes Santa Coloma”. Formació en ús i manipulació d’impressora 3D, vinilatge i treball amb metacrilat.
Imprescindible inscripció.
DILLUNS, 5, 12 I 19 DE NOVEMBRE. 18H

ELABORACIÓ DE PICTOGRAMES
Taller de treball en metacrilat per a la confecció dels pictogrames adreçats a les persones amb TEA (Transtorn de
l’Espectre Autista), que es col·locaran de manera inclusiva en diferents espais de la ciutat. El taller inclourà una formació sobre codi QR. Amb la col·laboració de la Regidoria de Moviments Socials, Entitats Ciutadanes i Discapacitat.
Imprescindible inscripció.
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DILLUNS 26 I DIMECRES 28 DE NOVEMBRE. 18H

MAKER EN ELEMENTS D’APARADORISME
PER A COMERCIANTS

TALLER D’ECONOMIA CIRCULAR

Amb la proximitat de les festes de Nadal, els i les comerciants
de la ciutat guarneixen els seus establiments d’una manera especial, destacant les seves ofertes i convidant la clientela a gaudir
dels seus productes. Des del Lab, volem proposar-los dissenyar
amb nosaltres alguns d’aquests elements i fer-los realitat a través de la retalladora làser, la impressora 3D o simplement amb
un suport de vinil. Donem suport al comerç local!

La darrera setmana de novembre, el Pompeu Lab organitza
un seguit d’activitats en el marc de la Setmana del Clima,
per commemorar el tercer aniversari dels acords de París 2015
per a la lluita contra el canvi climàtic. El Making hi participarà amb
un taller d’economia circular on, a més d’aprendre els principis
bàsics de la reutilització i el reciclatge, construirem una estructura
(domo) a base de fusta reciclada de caixes de fruita.

MAKING LAB

DILLUNS, 5, 12 I 19 DE NOVEMBRE. DE 15H A 16H30.

Imprescindible inscripció.

Amb la col·laboració del Departament de Comerç.
Imprescindible inscripció.
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MAKING LAB

DILLUNS, 3 I DIMARTS, 4 DE DESEMBRE. 17H30

ACTIVITAT FAMILIAR DECORACIÓ DE NADAL EN 3D
Pares, mares, nens i nenes, esteu convidats a passar-vos pel nostre Making a aprendre com, a través de la tecnologia 3D, podem crear
els objectes més sorprenents per a guarnir els nostres arbres o les nostres llars aquest Nadal. Cada família treballarà en equip per imaginar
l’ornament més original d’aquestes festes, sempre des del punt de vista de la sostenibilitat i la cura del medi ambient.
Amb la col·laboració del projecte “Fils” i la Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Santa Coloma.
Imprescindible inscripció.
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MAKING LAB

M’INTERESSA… COM M’HI APUNTO?
• Particulars: al mateix Centre Pompeu Lab, si vols participar
en un dels tallers ja programats.
• Entitats ciutadanes: al mateix Centre Pompeu Lab, si voleu
muntar un taller específic amb els vostres membres o socis/es
(màxim 10-12 participants per grup).
• Centres docents: escoles, instituts, centres de joves, etc. a través
de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament. Tel. 93 462 40 00 ext.
4035
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MAKING LAB

L’OPEN SPACE DEL MAKING LAB
Tots els dimecres, de 18h a 20h, el dinamitzador del Making
tutoritza l’ús del laboratori per a aquelles persones individuals que
vulguin venir a desenvolupar els seus projectes personals amb
la maquinària de nostre Lab, o bé per aquelles i aquells que, havent participat a les formacions del Lab, tenen dubtes que voldrien
aclarir amb el formador. Del que es tracta és d’oferir un espai obert
a la co-creació i a la innovació, que esdevingui un veritable cau
de “patents ciutadanes”.
Si tens vocació d’inventor o inventora, t’esperem al Lab. Recorda,
tots els dimecres, de 18h a 20h.
Algunes creacions dels nostres makers
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Espai
dinamitzat per:

THINKING LAB

Laboratori d’idees

THINKING LAB

personal, l’empoderament ciutadà i avançar en la innovació a
través de la implicació i el treball en equip.
Al Thinking Lab es treballa majoritàriament mitjançant tècniques
de gamificació i ludificació (participació a través de joc). Aquestes
tècniques innovadores ajuden a la resolució de conflictes, a la
recerca de solucions en comú o simplement a l’anàlisi i reflexió
sobre temes que ens toquen molt de prop, de la mà de l’equip
del Pompeu Lab i amb el suport de reconegudes i reconeguts professionals com Col·lectiu Punt 6, Valkiria Innohub, Focus Inside,
Col·lectiu I+, Binnakle, Celobert, etc.
El Thinking Lab, o laboratori d’idees, és un espai de co-creació i
reflexió ciutadana sobre temes relatius a Santa Coloma i la seva
gent. No és una sala de reunió ordinària, sinó un espai de treball
per resoldre reptes, cercar millores, fomentar el creixement
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Manual Thinking, Lego is a serious game, Speed debate, jocs
de rol, Escape room, personal coaching, o Brain writing són
algunes de les tècniques que et proposem en el Thinking Lab
per resoldre alguns reptes de la teva entitat, del teu treball o de
la nostra ciutat.

DIJOUS, 27 DE SETEMBRE. 18H30.

TALLER PRÀCTIC: CONEIX L’EXPERIÈNCIA GRAMA

THINKING LAB

PROGRAMACIÓ DEL THINKING

L’equip que treballa en el desenvolupament de la moneda local
a Santa Coloma us convida a una experiència teòrico-pràctica
i tecnològica per aprofundir en les possibilitats que aporta la grama.
El taller és obert a tothom i, especialment, a membres d’associacions,
responsables de comerços i empreses, en general, i a persones que
s’estimin la nostra ciutat i vulguin participar de la construcció del
seu futur.
Els participants en el taller rebran un xec electrònic simbòlic de 5 euros
en grames per tal de poder experimentar individualment el sistema.
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THINKING LAB

DIMARTS, 2 D’OCTUBRE. 18H00

RETORN DEL MANUAL THINKING CIUTAT CUIDADORA
Un grup de professionals i ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma han pentinat la ciutat districte a districte i han treballat conjuntament durant tres mesos per tal d’elaborar,
amb l’ajut de la cooperativa Col·lectiu Punt 6, una diagnosi de les necessitats de la nostra
ciutat pel que fa a les persones que cuiden persones. En aquesta sessió, oberta a tota
la ciutadania, presentaran els resultats del seu treball. Si ets una persona cuidadora (gent
amb fills i filles petits, família monoparental, persona cuidadora de gent gran o dependent...) encara ets a temps de venir a dir la teva en aquesta darrera sessió de retorn.
Dinamitzat per
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TALLER PER A LES AMPAS: EINES INTERCULTURALS
PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ

THINKING LAB

DIJOUS, 4 D’OCTUBRE, 17H30

En col·laboració amb la Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Santa Coloma – Espai Fils,
el Pompeu Lab us convida a una formació adreçada a les associacions de mares i pares
que vulguin, entre d’altres, promoure la participació de famílies d’origen cultural divers,
o dinamitzar la participació de les famílies per tal de consensuar eines i models de participació i crear aquests espais amb tota la comunitat de famílies. Dinamització a càrrec del
Col·lectiu I+.
Les AMPAs que vulguin participar en aquestes formacions interactives poden contactar el Lab
o directament la Direcció d’Educació de l’Ajuntament.
17

THINKING LAB

DIMARTS 9, 23 I 30 D’OCTUBRE. 18H00

TÈCNICA AMB BRAIN WRITING: SANTA COLOMA SMART CITY
La voluntat d’esdevenir un agent d’innovació amb què va néixer el Pompeu Lab, ens
anima a convocar aquest taller per tal d’identificar les necessitats que té la nostra ciutat
per esdevenir una veritable “Smart City” o ciutat intel·ligent.
Dinamitzats per Valkiria Innohub, els i les participants realitzaran tres sessions: la primera per conèixer quins són els elements que defineixen una ciutat com Smart City
(tecnologia mòbil, robòtica aplicada als edificis, carregadors elèctrics intel·ligents, etc),
la segona per realitzar una pluja d’idees a través de la tècnica del Brain writing, i la tercera per elevar, en forma de recull de propostes, aquelles necessitats que l’ajuntament
hauria de tenir en compte per avançar cap a la concepció “smart city”.
Si tens més de 16 anys, t’agraden les noves tecnologies, i tens vocació d’aconseguir una
ciutat moderna i intel·ligent aquest és el teu taller. Apunta’t-hi!
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Imprescindible inscripció. Dinamitzat per:

REPENSEM L’HABITATGE A SANTA COLOMA

THINKING LAB

DIMECRES, 24 I 31 D’OCTUBRE. 18H

L’Ajuntament de Santa Coloma ha iniciat els treballs previs per a la redacció del futur Pla
Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet. Amb la dinamització de la Cooperativa Celobert, el Pompeu Lab organitza dues activitats participatives perquè la ciutadania
colomenca col·labori en l’elaboració de la diagnosi del mercat de l’habitatge i les actuals
necessitats socials derivades del mateix, i perquè entre tots i totes busquem les millors
solucions aplicables de cara al futur Pla específic de la nostra ciutat.
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THINKING LAB

DIMARTS, 6, 13 I 20 DE NOVEMBRE. 18H00

TALLER DE COACHING PERSONAL: LLUITA CONTRA EL CAOS, GUANYA
LA BATALLA A CASA TEVA
T’ha passat algun cop que arribes de treballar, la casa està potes en amunt i tu no tens
energia ni ganes per posar-t’hi? Amb l’ajut de l’empresa FOCUS INSIDE a través d’aquest
taller aprendràs a gestionar les emocions, a organitzar els teus anhels i a fer front a aquella maleïda neteja de primavera on s’acumula tant i tant que s’acaba eternitzant fins
l’estiu o més. Aquest és el primer taller de la sèrie: ordre a casa, ordre al barri i ordre
a la ciutat que el Centre Pompeu Lab ha programat amb la tècnica del coaching.
Imprescindible inscripció. Dinamitzat per:
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GAMIFICACIÓ BINNAKLE, PARTIDA: HEM PERDUT EL CIVISME?
En el marc de les jornades municipals sobre “Civisme i nous civismes” en les quals col·labora el Centre Pompeu Lab, us animem a
participar en una experiència diferent aplicada a la resolució de
reptes. Binnakle és un joc de taula en què haureu d’anar superant
un seguit de proves per aconseguir un objectiu concret, en aquest
cas, basat en tot un repte: el civisme a les ciutats. La dinamització Binnakle ja funciona amb èxit en convencions i comissions de
gestió d’empreses privades. En l’àmbit públic, fins ara només la
televisió pública catalana ha aplicat aquesta tècnica per resoldre
reptes de feina amb els treballadors i treballadores de la cadena. Nosaltres volem ser el primer Ajuntament en aplicar al sector
públic aquesta gamificació. Vols ser un dels 10 primers pioners

en ajudar-nos a resoldre el gran repte del civisme? Doncs apunta’t-hi! Si tens més de 16 anys, t’agraden les noves tecnologies,
i tens vocació d’aconseguir una ciutat moderna i intel·ligent aquest
és el teu taller. Apunta’t-hi!

THINKING LAB

DIJOUS, 8 DE NOVEMBRE. 17H00

Imprescindible inscripció.
Basat en la gamificació Binnakle.
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THINKING LAB

M’INTERESSA… COM M’HI APUNTO?
• Particulars: al mateix Centre Pompeu Lab, si vols participar en un
dels thinkings ja programats.
• Entitats ciutadanes: al mateix Centre, si voleu que us organitzem un
thinking específic amb els vostres membres (màxim 10-12 participants
per grup).
• Centres docents: escoles, instituts, centres de joves, etc. a través
de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament. Tel. 93 462 40 00 ext. 4035
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Manual Thinking per resoldre un repte amb els
i les professionals de la Fundació Tallers

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

Empodera’t a l’Aula d’Informàtica del Lab

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

El Pompeu Lab compta actualment amb dos espais informàtics:
1. L’Aula d’Informàtica Participativa
Sala de curs destinada a oferir formacions sobre els instruments de
transparència en general, sobre com consultar tot el referit a l’acció
municipal, com consultar on van els impostos, com guiar la ciutadania en el pas a l’administració electrònica (presentació d’instàncies per internet, obtenció i operacions amb certificat digital) etc.
Pel que fa a la participació, la nostra Aula acollirà també activitats
de co-creació per ordinador, amb la finalitat de treballar des de les
possibilitats que ofereix la informàtica, sobre aspectes relatius a la
nostra ciutat, millora de la convivència, col·laboració ciutadana, etc.
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2. La sala de treball comú
Aula de treball amb taules condicionades per a la connexió de
portàtils i servei d’atenció i suport. En aquesta sala es pot venir a
estudiar, a treballar amb l’ordinador propi, o bé sol·licitar un dels
portàtils que el Pompeu Lab posa a disposició dels usuaris/es que
reben les formacions o d’aquelles persones que no en tinguin un

de propi a casa seva però vulguin passar pel centre a treballar en
els seus projectes, consultar Internet, etc. No cal fer reserva prèvia
de l’espai.

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

Finalment, la sala d’informàtica participativa també té l’objectiu
d’esdevenir un espai per a la innovació inclusiva, a través de cursos d’empoderament informàtic adreçats a col·lectius específics
com gent gran, persones amb escassos recursos, etc.
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

PROGRAMACIÓ DE L’AULA D’INFORMÀTICA PARTICIPATIVA
DIMARTS, 18 I DIJOUS, 20 DE SETEMBRE. 18H30

FORMACIÓ SOBRE EL REGISTRE GRUPS D’INTERÉS DE LA GENERALITAT
A partir de l’aprovació de la Llei 19/2014 de transparència, totes les entitats ciutadanes tenen l’obligació d’inscriure’s en el Registre de
la Generalitat de Catalunya per poder rebre o ser atesos per qualsevol organisme oficial, inclosos els ajuntaments.
Per conèixer les implicacions d’aquests aspectes de la Llei i ajudar les entitats de Santa coloma a complir amb aquest precepte, el Servei
de Transparència organitza dues formacions específiques sobre el nou Registre de Grups d’Interès.
Imprescindible inscripció
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CURS D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA: ENCIÉNDELO, NO MUERDE
Primera sessió formativa adreçada a aquelles persones que encara no han pogut o no
han gosat prendre contacte directe amb el món dels ordinadors. Després d’aquesta primera sessió, es realitzaran tutories individuals adaptades al ritme de cadascun dels i les
participants, de manera que les persones que accedeixin a la formació puguin convertir-se en usuaris/es habituals de l’ofimàtica i la navegació per internet.

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

MARTES, 25 DE SETEMBRE. 18H00

Imprescindible inscripció
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

DIMARTS, 2, 16, 23 I 30 D’OCTUBRE. 18H00

CURS D’EDICIÓ DE VÍDEO AMB MÒBIL: VÍDEO VALORS
DE SANTA COLOMA CAST/CAT
En col·laboració amb Open Art, el Pompeu Lab ofereix una formació per a l’edició de vídeos que reflecteixin els valors de la multiculturalitat de Santa Coloma. Impartida per professionals del
món del cinema, aquesta formació culminarà amb l’edició de tres
vídeos finalistes que obtindran, com a premi, els drets d’exhibició en sales de cinema d’estrena de Barcelona i a la Filmoteca de
la Generalitat de Catalunya.
Si tens una idea visual per explicar els valors de la multiculturalitat i la
convivència a la nostra ciutat, aquest és el teu concurs.
Dinamitzat per:
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CURS SOBRE INSTRUMENTS DE TRANSPARÈNCIA,
GOVERN OBERT, PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ
L’Ajuntament posa a disposició de les entitats ciutadanes i dels i
les particulars un curs destinat a mostrar quins són els instruments
que es despleguen amb motiu de la Llei 19/2014 i del Reglament Municipal de Participació ciutadana i Govern Obert. Els i les participants
descobriran com arribar a tots els racons del web municipal per obtenir totes les informacions que els hi siguin necessàries per exercir
els seus drets a l’accés a la informació pública, conèixer quines són
les despeses municipals i on van els impostos de la ciutadania, les
cartes de serveis, l’Open Data, els instruments de control i fiscalització ciutadana, etc.
Imprescindible inscripció

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

DIMARTS, 9 I DIJOUS 11 D’OCTUBRE. 18H30
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

DIMARTS, 20 DE NOVEMBRE. 18H00

NADAL AL TEU MÒBIL
Gairebé totes les cultures del món es feliciten les pròpies festes d’una manera o d’altra o,
fins i tot, els aniversaris. El Nadal, més enllà del component religiós que té per algunes
persones, avui dia en el nostre país també significa programar vacances, passar els vídeos de les funcions del “col.le”, enviar felicitacions electròniques, quedar amb la família
per whats app sobre qui porta què per al sopar, fer la compra de darrera hora del regal
que se t’havia oblidat, etc. I tot això, la tecnologia d’avui ho posa a l’abast del teu mòbil.
Per les persones encara no avesades a aquestes formes de comunicació, el Pompeu Lab
obre una formació tutoritzada amb una primera sessió el 20 de novembre, l’objectiu
principal de la qual és familiaritzar determinats col·lectius en la tecnologia GSM i animar-los a usar-la de manera creativa en benefici propi.
Imprescindible inscripció
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NADAL AL TEU ORDINADOR
Amb la mateixa motivació i objectius que el curs anterior, aquesta
formació pretén demostrar que des de l’ordinador es poden també
viure les festes nadalenques o les de qualsevol altra cultura que
tingui dates assenyalades o efemèrides a celebrar.

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

DIJOUS, 22 DE NOVEMBRE. 18H00

Imprescindible inscripció
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA
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M’INTERESSA… COM M’HI APUNTO?
Totes les inscripcions per als cursos d’informàtica o les sessions formatives en transparència es formalitzen a través del Pompeu Lab de
manera presencial, en els telèfons o el correu electrònic indicats al
final d’aquest fulletó programa.
Aquells col·lectius interessats en rebre una formació específica sobre entorn informàtic (crear un web o un suport a xarxes socials Facebook, Twitter o Instagram) poden sol·licitar cursos sobre demanda al mateix centre Pompeu Lab.

Un moment del primer curs sobre xarxes socials
adreçat a les entitats ciutadanes.

Per motius de capacitat de l’Aula, els cursos estan limitats
a 10 participants.

LES EXPOS DEL LAB

Artistes consolidats/des i gent de Santa Coloma amb molt d’art

LES EXPOS DEL LAB

El Pompeu Lab compta amb un petit espai per exposicions on
s’acullen mostres d’art, fotografia, expos temàtiques, etc. amb dos
objectius fonamentals:
• En col·laboració amb la Regidoria i la Direcció de Cultura, oferir
una nova finestra als i les artistes colomencs consolidats que vulguin compartir el seu talent amb els usuaris i les usuàries del nostre Centre.
• A través de la sèrie “Gent de Santa Coloma”, donar a conèixer
aquells i aquelles artistes anònims que, encara que no es dediquin a l’art de manera professional, són persones significatives de
la ciutat i tenen molt a dir a través de la seva obra amateur.

34

• En relació a la programació del Centre, oferir un espai de mostra
temàtica que doni suport a les activitats monogràfiques que es desenvolupen al centre durant el trimestre: multiculturalitat, clima,
civisme, etc.

Totes les exposicions estan precedides d’un petit acte d’inauguració
oficial en presència dels o les artistes. El Pompeu Lab posa a disposició dels mateixos la possibilitat d’imprimir un petit fulletó per donar
a conèixer la seva obra entre la ciutadania de Santa Coloma. Més informació trucant al mateix centre Pompeu Lab o a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament Tel. 93 462 40 00 (ext. 4034).

DEL 3 AL 14 DE SETEMBRE

MERCHE MOLERO: DE LUZ Y ESPERANZA
“Autodidacta, colomensa i feminista”. Així es descriu la pintora que tindrem l’orgull d’acollir com a primera expositora del nou trimestre al Pompeu Lab. La Merche Molero és
una dona artísticament molt activa i compromesa amb la reivindicació dels drets de les
dones: “En mis óleos expreso mis emociones, mi lucha, las injusticias sociales, frentes
que tenemos que abordar entre todos y todas y que yo afronto a través de mis pinceles”.

LES EXPOS DEL LAB

PROGRAMACIÓ DE LES EXPOSICIONS

Els olis d’aquesta artista, en un primer cop d’ull, poden semblar tortuosos, durs, però com
ella mateixa matisa: “Si se n’aprofundeix, es veu que tots tenen una sortida adquirint llum
i esperança”.
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DEL 17 AL 28 DE SETEMBRE
DE LA SÈRIE “GENT DE SANTA COLOMA”

EL TALLER D’EN JUAN J.LOMAS AL PUIG CASTELLAR
“Al taller de dibuix i pintura del CE Puig Castellar gaudim de dues
hores molt coloristes i creatives, amb un fons de bona música que
ens relaxa, i on el nostre tallerista, Juan José Lomas, ens ensenya a
expressar la nostra creativitat i a endinsar-nos en un altre món de
color i bellesa”. Així descriuen els i les alumnes, el taller de pintura
creativa del professor Lomas, pintor professional que també es defineix a si mateix com a “formador de nous artistes”. El quadre que
acompanya aquesta pàgina n’és una mostra, però el Lab exposarà
molts més. No t’ho perdis.

L’ACAF I LA LLIGA 2017
“Tot comença quan un grup de bojos i amants de la fotografia s’ajunten pels carrers, festes
i actes de la ciutat per retratar i gaudir de la seva passió: la fotografia”. Així es descriuen
ells i elles a la pàgina web de l’ACAF (Associació Colomenca d’Aficionats a la Fotografia). I veient les fotos que exposen, constatem que aquest grup, que es va constituir formalment com associació el 2016, són molt més que simples aficionats. Així ho demostra l’exposició que obrirà el mes d’octubre al Pompeu Lab i on podrem admirar l’obra
dels finalistes de la seva Lliga social 2017.

LES EXPOS DEL LAB

DE L’1 AL 19 D’OCTUBRE
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DEL 22 D’OCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE

PEDRO DE LA FUENTE: VISIONES DE LA REALIDAD
Aquest pintor colomenc nascut a Barcelona, ha tingut a bé oferirnos una mostra d’algunes obres per a l’espai d’exposicions del
Pompeu Lab. Pedro de la Fuente va començar a pintar paisatges
de fort cromatisme i traç realista, però a partir dels anys 90
la seva obra va evolucionar significativament cap a l’expressionisme
abstracte i començà a treballar l’acrílic.
En paraules de l’artista: “El descubrimiento de lo abstracto fue
un proceso lento, resultado de un cierto hartazgo que limitaba la
búsqueda de nuevas formas de expresión”. I aquest resultat es
tradueix sense dubte en “Visiones de la realidad, una andadura
que evoluciona y crece a través de la expresión, improvisada, libre y
subjetiva de un estado emocional”.
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FUSIÓN FOTO
El Pompeu Lab dóna suport al concurs de fotografia Fusión Foto organitzat pels nostres
col·laboradors d’Open Art Assotiation. Durant els darrers mesos i sota el lema “Captura a tu grupo!” els i les concursants del certamen han anat presentant les seves obres
a la recerca de millorar la integració i la inclusió social i cultural de tota la ciutadania.
Les principals obres presentades s’exposaran al Lab una setmana abans i una setmana
després del lliurament dels premis.

LES EXPOS DEL LAB

DEL 12 AL 23 DE NOVEMBRE

Aquest acte de lliurament dels guardons a les millors fotografies, tindrà lloc el divendres
16 de novembre a l’Auditori del Pompeu Lab.
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DEL 26 DE NOVEMBRE AL 16 DE DESEMBRE
DE LA SÈRIE “GENT DE SANTA COLOMA”

SANTA COLOMA PLANTA CARA AL CANVI CLIMÀTIC
Exposició participativa amb motiu del tercer aniversari dels Acords de París sobre el
clima, en la qual totes les entitats, escoles, associacions i ciutadans i ciutadanes de Santa
Coloma que hagin aportat el seu granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic, són
cridats a enviar-nos la seva aportació mitjançant una fotografia, un treball manual, un
invent o qualsevol altre suport que demostri que, entre tots i totes, volem fer una ciutat
més sostenible. Amb aquesta exposició volem donar una visió de conjunt de com es mou
Santa Coloma en favor del medi ambient i retre homenatge a tots aquells colomencs i
colomenques que treballen per aquest objectiu amb grans i petit gestes.

ENJOYING SANTAKO

Els divendres co-creació, participació i esbarjo

ENJOYING SANTAKO

Aquest trimestre, continuarem reservant els divendres del
Pompeu Lab per a les activitats més lúdiques, sempre des
del punt de vista de la participació i la implicació ciutadanes
i, per què no, gaudint també de les possibilitats que ens ofereixen
les noves tecnologies. Es tracta de reunir-nos per passar una bona
estona a la vegada que reflexionem entre tots i totes sobre qüestions relacionades amb la nostra ciutat i la nostra vida quotidiana.
Durant el trimestre passat ja vam llençar el Festival “Cançó de ciutat”, vam començar les eliminatòries del Quizz Kahoot i vam acollir
diverses gamificacions a la sala d’actes. Per d’aquí a final d’anys, us
tenim reservades encara més sorpreses.
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ENJOYING SANTAKO
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ENJOYING SANTAKO

RITMES I PARAULES D’ÀFRICA AMB BETTY AKNA
El nostre chill out lab obre de nou les portes per traslladar-te a una experiència 100%
Àfrica. Sota el nom de “Historia de una balada Africana” t’oferim un espectacle on el públic també és part activa i hi participa de diferents formes, experimentant amb conceptes
com el ritme i la fusió.

ENJOYING SANTAKO

DIVENDRES, 29 , 18H30

Instal·la’t còmodament, gaudeix dels aperitius i dels cocktails africans que t’oferirem
per conèixer una mica més els costums d’aquest gran continent, i deixa’t portar per la càlida veu de la Betty Akna, cantant equatoguineana de primer nivell, col·laboradora de figures internacionals com Julio Iglesias o Joe Cocker i guanyadora de cinc premis AFRIMA
(els “grammy” africans).
Coneguem els altres, cultivem el goig de viure plegats. Els més petits també són benvinguts
i benvingudes.
45

ENJOYING SANTAKO
46

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE. TORNS A LES 19H, A LES 20H, A LES 21H, I A LES 22H.

ESCAPE ROOM, THE ULTIMATE CHEMICAL WAR
Any 2023, el món que coneixem ha estat sacsejat per una substància alliberada al medi
ambient que provoca la desaparició literal de les persones. Durant tres setmanes, un
núvol de partícules sorgides d’una bretxa misteriosament oberta al carrer Pompeu Fabra
va anar eliminant tot ésser viu al seu pas, fins a esvair-se completament més enllà de la
Serra de Marina. És sabut que les partícules afecten els cossos d’humans i animals però,
estranyament, respecten tot allò que és teixit material. Els pocs supervivents són un grup
de colomencs i colomenques de totes les edats que treballen sense descans capitanejats
pels científics de Torribera per trobar l’origen del núvol de partícules i esbrinar com neutralitzar-lo abans que hi hagi un altre brot.

ENJOYING SANTAKO

Si ets un/a d’aquest supervivents, t’esperem al nostre Escape Room.
Et pots apuntar en família o en colla d’amics i amigues d’entre 5 i
8 membres. Aquesta primera edició de l’escape room, acollirà un
total de quatre grups.
Atenció, aquesta activitat es desenvoluparà a les fosques amb ajut
de fanalets.
Grups per rigorós ordre d’inscripció.
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DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE, 18H30

CANTAR A LES CREENCES: CONCERT DE GOSPEL

Els Little Light actuaran al nostre chill out lab
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Little Light Gospel Choir és un conjunt format per unes 150 veus
inspirades pel conegut músic a nivell internacional Clarence
Bekker. A l’Auditori del Pompeu Lab potser no ens hi caben tots
i totes, però estem encantats que aquest cor ens acompanyi en una
vetllada al chill out lab que serà, sense dubte, inoblidable. Perquè
no tota la música gospel es resumeix en un happy day a una
parròquia del Harlem cantada per un conjunt de sisters Act, no us
podeu perdre aquesta actuació dels Little Light, un conjunt que ha
participat en diverses accions solidàries en favor d’entitats com “No
somos invisibles” o “Jo també acullo”. I, a més, com sempre fem
al chill out lab, us convidarem a fer un tastet de “gastronomia
religiosa” per aprendre una mica més sobre nutrició divina.

A MÉS A MÉS

Programació especial i activitats concertades

A MÉS A MÉS

LA TARDA DE LES ENTITATS
Tots els dijous a la tarda, les instal·lacions del Pompeu Lab
es posen a disposició de les entitats ciutadanes per tal que
aquestes desenvolupin les seves activitats participatives: debats,
conferències, tallers, etc.
Des del servei de dinamització del Centre us ajudem a organitzar,
publicitar, gestionar les inscripcions o tot allò que pugueu necessitar. L’única condició per a la cessió dels espais per a les activitats,
és que aquestes tinguin a veure amb la filosofia general del centre.
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Els espais a disposició de les entitats són principalment:
1. Auditori
Amb capacitat global per a 120 persones. Es pot dividir en dues
sub-sales de treball. Dotat de projector, pantalla i equip de so.
Altres serveis (aigües, càterings, cafè, etc) sota demanda.
2. Sala de reunions central
Amb capacitat màxima per a 20 persones i dotada de smart TV.

A MÉS A MÉS
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A MÉS A MÉS

ELS BERENARS DE PREMSA
Seguint l’estil de tertúlies llegendàries com les de cercles literaris del romanticisme espanyol (Café de Levante), o els grups de discussió dels cercles de Belles Arts i els countries
clubs, i amb un toc de referents més recents com “Los desayunos de Radio 1” o “Café
con...”, durant el darrer trimestre d’enguany convocarem tres sessions de tertúlies berenar per conversar de manera distesa i informal, amb convidats i convidades professionals
del periodisme, sobre temes de l’actualitat nacional, internacional o que facin portada
a la premsa quotidiana.
Apropa’t a l’espai Office del Pompeu Lab i participa en aquestes xerrades informals ja que
saber escoltar i saber opinar són els dos pilars principals de la participació. T’esperem:
• El dimecres, 12 de setembre a partir de les 18h
• El dimecres, 17 d’octubre a partir de les 18h
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• El dimecres, 14 de novembre a partir de les 18h

El Pompeu Lab posa a la teva disposició una sala de lectura
de periòdics locals, diaris d’informació general i publicacions
diverses relatives a la participació a la ciutat. Aquest racó també
compta amb un monitor de televisió on, de forma continuada,
es programaran canals de notícies generals, vídeos amb informació
municipal, audiovisuals d’actualitat del Canal Gramenet 150, etc.

A MÉS A MÉS

ESPAI INFORMA’T

Aquest espai és de lliure accés. Vine a instal·lar-te còmodament
amb un cafè a la mà i informa’t!
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A MÉS A MÉS

DEL 9 AL 18 DE NOVEMBRE

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Donada la vocació de fomentar la innovació i la ciència que caracteritza el Pompeu Lab,
ens unim al programa “Ciutat Universitària” per contribuir a la programació dels actes
de la Setmana de la Ciència 2018.
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.
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A MÉS A MÉS

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
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A MÉS A MÉS

TOTS ELS DIJOUS, DE 16H A 18H. INICI DEL CURS AL MES D’OCTUBRE.

ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU DE L’ASSOCIACIÓ AJUDAM
A partir del mes d’octubre, el Centre Pompeu Lab acollirà l’Escola d’Envelliment Actiu
organitzada per l’Associació Ajudam Predegent de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta escola, adreçada a totes les persones majors de 55 anys del Barcelonès Nord, neix
amb vocació de projecte comunitari i amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de
les persones grans a partir de la promoció d’espais d’aprenentatge i participació.
El foment d’hàbits saludables, les relacions socials i el coneixement dels recursos del
territori per potenciar-ne el seu ús que es volen impulsar amb l’Escola d’Envelliment
aporten, sense dubte, una oportunitat participativa per una de les poblacions amb més
reptes i/o incògnites del futur de la nostra ciutat.
Totes aquelles persones interessades a participar en l’Escola d’Envelliment, poden adreçar-se a l’Associació Ajudam-Predegent al Tel. 934 68 45 50.
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En col·laboració amb el Programa “Ciutat Universitària” el centre Pompeu Lab 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.

A MÉS A MÉS

CONVERSA EN ALTRES LLENGÜES: PARLEM DE LA CIUTAT

En concret, les sessions programades al el Pompeu Lab són:
• Давайте поговорим о городе: Sessió de conversa en rus. Dijous, 13 de setembre 2018 a les 18h30.
• 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.
Totes les sessions de conversa tindran lloc a l’espai “office”.
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DEL 26 AL 29 DE NOVEMBRE

LA SETMANA DEL CLIMA
El Pompeu Lab vol retre el seu homenatge especial a la lluita contra
el canvi climàtic en el tercer aniversari dels acords de París (2015)
dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides. Aquests acords
establien mesures per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle
per frenar l’escalfament global de la Terra i, encara que aquest instrument internacional va ser firmat per les diferents parts, la retirada dels Estats Units de Trump dels compromisos adquirits, posa
de nou en qüestió els esforços internacionals per corregir l’actual
tendència climàtica.
En coordinació amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament,
el Pompeu Lab us proposa una setmana d’activitats per a l’acció
i la reflexió.
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DILLUNS, 26: Inauguració de l’exposició “Santa Coloma planta cara

al canvi climàtic” (veure pàgina 40) • Taller Maker d’Economia Circular (veure pàgina 9)
DIMARTS, 27 Puja a Torribera en un vehicle
elèctric (podràs conduir patinet, bici, moto,
quad, tricicle, etc.), visitar l’Ecometròpoli
i participar en el berenar més ecològic i sostenible que et puguis imaginar amb la col·laboració de l’Escola de Restauració de Grameimpuls.
DIMECRES, 28: Continuació del Taller Maker d’Economia Circular.
DIJOUS, 29: Conferència sobre el canvi climàtic, a càrrec de la Fun-

dació Al Gore.

A MÉS A MÉS

DIVENDRES, 30 A PARTIR DE LES 18H

PERFORMANCE: COP DE MÀ CONTRA EL DESGEL
Per tancar la Setmana del Clima, el Pompeu Lab et convida a donar
el teu cop de mà simbòlic contra el desgel dels pols de la Terra. Passa pel Pompeu Lab uns dies abans i et donarem el guant perquè
puguis emportar-te’l a casa teva, omplir-lo amb aigua de colors, i
dur-lo el divendres per fer entre tots i totes una representació simbòlica de les conseqüències de l’escalfament global del planeta.
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DEL 26 AL 29 DE NOVEMBRE

PARAULA DE SANTA COLOMA
El Pompeu Lab es congratula de ser una de les seus de l’esdeveniment literari per excel·
lència de la nostra ciutat, el “Paraula de Santa Coloma”. En concret, aquesta tardor hi ha
previstos tres actes als nostres locals:
DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE 18H: Taula rodona: Dones que escriuen sobre sexe, amb les

autores colomenques Eva Moreno i Sonsoles Fuentes.
DIJOUS, 11 D’OCTUBRE A LES 18H: Mites i llegendes de la Serralada de Marina.
DIJOUS, 22 DE NOVEMBRE A LES 18H: Lectura i xerrada amb l’autor local Pepònio.
Aquests actes poden ser sotmesos a canvis de data i/o horari en funció de la programació final
del Paraula de Santa Coloma. Per confirmació, consulteu el web municipal.
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BUSCA’NS A LES XARXES!
Segueix-nos a:

RECORDA INSCRIURE’T
A LES ACTIVITATS!

Tots els serveis, prestacions, formacions i talers del Pompeu Lab són gratuïts però,
per raons d’aforament, en alguns és imprescindible reservar:
• Per telèfon: 93 462 40 57 (matins), o 93 499 82 91 (tardes)
• Per correu electrònic a: pompeulab@gramenet.cat
• A la web: www.gramenet.cat/pompeulab

TOTS ELS ACTES I ESDEVENIMENTS ANUNCIATS EN AQUEST PROGRAMA ES PODEN VEURE SOTMESOS A ANUL·LACIONS PER CAUSES
ALIENES A LA VOLUNTAT DE L’ORGANITZACIÓ, O BÉ PATIR CANVIS DE DATA O D’HORARI. PER MÉS INFORMACIÓ CONSULTAR SEMPRE
LA WEB: www.gramenet.cat/pompeulab

VULL REBRE INFORMACIÓ
NOM
COGNOMS
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
Autoritzo que se m’enviï informació de properes activitats que es
realitzin al Pompeu Lab i d’altres actes de Participació Ciutadana

SIGNATURA I DATA

Protecció de dades de caràcter personal: D’acord amb el que estableix en vigor en el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en el fitxer de titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb número
d’identificació fiscal P0824500C, als efectes d’oferir informació, convidar a participar en actes de participació ciutadana enviant comunicacions per correu electrònic o SMS.
Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça de la Vila, 1 – 08921 – Santa Coloma de Gramenet).

La creativitat ens Uneix
COMING SOON AL LAB 2019
Thinking per crear la tapa de Santako - Making sobre realitat augmentada - Taller de por i de cinema de terror - Projecte APA, audiovisuals al teu abast –
Nous Escape Room – Co-creant oportunitats amb Grameimpuls – i moltes altres sorpreses al Pompeu Lab 2019

