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La creativitat ens Uneix

GENT DEL LAB

PER UNA SANTA COLOMA MÉS INNOVADORA I PARTICIPATIVA!
Al maig farà un any que vam obrir les portes del
Pompeu Lab, un nou equipament municipal que
afavoreix la participació, la innovació i la creativitat social. Aquest laboratori d’idees continua sent
una aposta decidida per a la millora de Santa
Coloma entre tots i totes, a partir de noves eines
de formació i espais de co-creació que posem al
vostre abast amb l’objectiu de donar-vos suport
en projectes socials enfocats al bé comú i a la millora col·lectiva.
Aquest primer trimestre de 2019, us oferim
una programació àmplia, precedida per l’èxit
d’assistència de públic a les activitats del darrer
trimestre. Enguany, destaquen les propostes de l’espai ‘Making Lab’, adreçades a
escoles, instituts, AMPAS de la ciutat i per a nens i nenes de primària, perquè puguin
aprofundir en les noves tecnologies ‘fab lab’ i en la impressió en 3D. També acolli-

rem el Fòrum del PAM, un punt de trobada per retre comptes amb la ciutadania de
tots aquells projectes i mesures endegades per part de l’Equip de Govern en aquest
mandat; i la Gala del talent local que servirà per escollir la millor cançó de ciutat, una
bona oportunitat per conèixer el talent musical local, per part dels autors i autores de
les 12 cançons presentades.
També destacaran les exposicions del Lab, la primera de l’any dedicada a la fotografia de carrer, per part del grup Foto-Friends; els tallers i activitats adreçades a la
gent gran (“les olimpíades de la memòria”); a les famílies (“els ciber papis i les ciber
mamis”) i a tothom qui vulgui disposar d ‘un espai al Pompeu Lab. Aprofitarem per
fer monogràfics dedicats al civisme, a la transparència i el bon govern, entre altres
temes d’interès per avançar cap a una Santa Coloma més justa, avançada als nous
temps i amb escolta activa. Participeu-hi!

NÚRIA PARLON
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Totes les activitats del programa són de caràcter gratuït per a la gent empadronada a Santa Coloma de Gramenet. Tot i així, pareu atenció ja que les
places d’alguns actes i activitats són limitades, per la qual cosa és imprescindible reservar (veure telèfons al final del fulletó).
En el cas d’alguns makings es pot proposar als i les participants l’aportació de materials específics.

MAKING LAB

Creació amb tecnologia fab lab i 3D

MAKING LAB

PROGRAMACIÓ DEL MAKING
TALLERS PER A ESCOLES, INSTITUTS I AMPAS
El Pompeu Lab torna a oferir a l’àmbit educatiu la possibilitat de realitzar tallers gratuïts per
familiaritzar els nens i nenes de primària i els i les joves de l’ESO en les tecnologies fab lab i
la impressió en 3D.

Tallers per a nens i nenes de primària:
VISITA EL LAB: Sessió d’una hora on es fa una petita introducció al món dels makers i s’explica
el funcionament de la impressió en 3D i làser, així com les potencialitats de l’aplicació de la
tecnologia fab lab.
CONSTRUEIX EL TEU COTXE SOLAR EN 3D: Activitat per als nens i nenes de 5è i 6è de
primària consistent a fabricar i muntar un petit cotxe que funciona amb energia solar.
TALLER BÀSIC DE MUNTATGE: 1 sessió de 2h.
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TALLER COMPLERT: Diseny, producció i muntatge (entre 3 i 4 sessions de 2h).

TOCA FAB: Tallers de contacte amb la tecnologia maker composats d’una sola sessió de 2h amb tres
variants:
• Taller en retalladora làser: on els i les joves podran produir el seu propi clauer personalitzat.
• Taller en impressió 3D: a través del qual els i les participants podran modelar un personatge en
3D per decorar la seva cambra.
• Taller de serigrafia: consistent en dissenyar i imprimir la seva pròpia samarreta.

MAKING LAB

Tallers per als nois i noies de secundària:

SMART FOCUS: Taller de mínim 4 sessions de 2 h (poden ser intensius durant els períodes de
vacances o bé durant 4-5 tardes) mitjançant el qual els nois i noies podran aprendre a construir una
làmpada intel·ligent en 3D i amb comandament a distància per a la seva habitació.
Les activitats seran principalment en programació de tardes.
Les escoles, instituts o AMPAs interessades en algun dels tallers proposats podran obtenir més informació a través
de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament / Espai Fils (tel. 93 462 40 00 ext. 4035, matins) o al mateix Centre
Pompeu Lab (tel. 93 499 82 91, tardes).
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MAKING LAB

DILLUNS, 25 I DIMECRES, 27 DE FEBRER · DE 18H A 20H

TALLER FAMILIAR DE MÀSCARES
Pares, mares i nens i nenes de 8 a 12 anys podran
inscriure’s en aquest taller de Carnaval per dissenyar,
tallar en làser i decorar màscares típiques del
Carnestoltes, utilitzant el feltre com a material base.
Imprescindible inscripció.
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EN CAIXA
Amb aquest taller per a majors de 16 anys, utilitzarem les
tecnologies del making lab per construir una pràctica caixa de
fusta personalitzada i amb un munt de potencialitats.

MAKING LAB

11, 13, 18 I 20 DE MARÇ (DILLUNS I DIMECRES) · DE 18 A 20H

Imprescindible inscripció.

Ei maker, com serà la teva caixa?
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MAKING LAB

PERMANÈNCIES OPEN ESPACE
Generalment els dimecres de 18 a 20h, el dinamitzador del Making tutoritza l’ús del
laboratori per a aquelles persones que vulguin venir a desenvolupar els seus projectes
personals amb la nostra maquinària d’impressió en 3D o retalladora làser. Fins ara, del
Making Lab han sortit les fitxes d’un joc de taula, un model a escala d’un cotxe de carreres
per a un projecte de l’ESO, un Tangram d’educació ambiental amb formes d’ocell, un
Memory específic per a gent gran i un joc de “Simon” de fusta, entre d’altres.
Porta’ns el teu projecte i t’ajudarem a fer-lo realitat.
Creacions sortides de l’open espace

Atenció, només amb cita prèvia.
Espai dinamitzat per
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THINKING LAB

Laboratori d’idees

THINKING LAB

DILLUNS, 21 I DIMECRES, 23 DE GENER

FÒRUM DEL PAM: GRUPS DE TREBALL
El Pla d’Acció Municipal 2015-2019 es va configurar amb la
participació de més de 5.000 persones de la nostra ciutat. Ara,
quan és a punt de finalitzar el mandat, és hora de passar comptes i
veure’n el grau de compliment.
El Pompeu Lab acollirà les sessions preparatòries dels grups de
treball que portaran les seves conclusions al Fòrum final. Si vas
fer-hi alguna proposta concreta o, simplement, vols saber fins a
quin grau s’ha complert l’acció municipal, inscriu-te en la sessió de
treball en què vulguis venir a dir la teva:

12

GRUP

DATA - HORARI

“La ciutat de les persones”: serveis socials, gent gran
i dependència, acció social en habitatge, infància i
joventut, polítiques d’igualtat, convivència, salut,
promoció de l’esport, etc.

Dilluns, 21 de gener
De 18h a 19.30h

“La ciutat per viure i conviure”: transformació
urbana, promoció de l’habitatge, mobilitat i
accessibilitat, via pública i neteja, medi ambient, etc.

Dilluns, 21 de gener
De 19.30h a 21h

La ciutat oberta”: transparència i govern obert,
política municipal per a la recepció de queixes i
suggeriments, informació municipal, participació
ciutadana, regidories de districte, etc.

Dimecres, 23 de gener
De 18 a 19h

“La ciutat de futur”: cultura, comerç, promoció de la
ciutat i turisme, ocupació, ciutat universitària, etc.

Dimecres, 23 de gener
De 19 a 21h

Si el temps de debat es considera insuficient, cada grup de treball podrà convocar sessions complementàries de preparació del Fòrum
final del PAM si els i les assistents ho consideren convenient.

THINKING LAB

Els debats estaran dinamitzats pels i les tinents d’alcaldessa en presència dels regidors i regidores de cada àrea.

DIMECRES, 27 DE FEBRER. A PARTIR DE LES 18H. LLOC A CONCRETAR

FÒRUM DEL PAM: PLENARI
En aquest fòrum de cloenda es donaran a conèixer les dades definitives de
compliment del Pla d’Acció Municipal, així com les conclusions dels diferents
grups de treball celebrats, de manera que es realitzarà el preceptiu exercici de
retiment de comptes abans de la finalització del mandat.
Imprescindible inscripció.
Un moment de l’anterior Fòrum de seguiment del PAM
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THINKING LAB

DIJOUS, 31 DE GENER · A PARTIR DE LES 18H

TAULA RODONA: HEM PERDUT EL CIVISME?
És Santa coloma una ciutat cívica? Què ha fet l’ajuntament per aconseguir-ho? N’és
conscient tota la ciutadania de la necessitat de mantenir l’espai comú net, d’exercir una
tinença responsable de les nostres mascotes, dels greus problemes d’accessibilitat que
suposen els mobles abandonats al carrer, de què els forts sorolls de matinada pertorben
el descans de les persones...?
Volem asseure experts i expertes municipals en la nostra taula rodona per mantenir un
debat tècnic, obert al públic, sobre diagnosi de la situació i recerca de solucions per totes
les qüestions relacionades amb el civisme que afecten la convivència de les ciutats. En el
format “tinc una pregunta per vostè”, el públic podrà adreçar-se als i les expertes per donar
opinió o idees de millora. Si us estimeu Santa Coloma, no hi podeu faltar.
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AMB EL CIVISME NO S’HI JUGA !
Taller de gamificació per construir, a través del joc, estratègies ciutadanes en favor del
civisme aplicat a Santa Coloma. Aquest taller, adreçat als adults, es desenvoluparà en tres
sessions diferents a les quals es pot participar de manera particular, ja que el fet d’haver
assistit a una d’elles no impedeix la participació en les altres.

THINKING LAB

DILLUNS, 4, 11 I 18 DE FEBRER

A través de tècniques com el joc del “Binnakle”, les talleristes ens donaran les pautes per
elaborar les bases d’una bona estratègia de civisme per la nostra ciutat.
Imprescindible inscripció.
Taller dinamitzat per
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THINKING LAB

DISSABTE, 16 DE FEBRER · DE 10 A 14H

TALLER DE COACHING PER LES ENTITATS
El Pompeu Lab ofereix a les entitats una matinada de formació
impartida per Focus Inside sobre millora de qüestions
organitzacionals, gestió del temps, priorització, administració fàcil i
d’altres tècniques que es poden aprendre mitjançant el “coaching”.
Les entitats interessades en rebre aquesta formació gratuïta podran
inscriure’s a raó de dos representants per entitat fins a un límit de 20
participants. Es lliurarà certificat d’assistència.
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THINKING LAB

DILLUNS, 4 I 11 DE MARÇ · A LES 16.30

SANTAKO TAPA
Quan es va elaborar el Pla d’Acció Municipal, algunes de les
peticions ciutadanes consistien en demanar la instauració
d’un plat o una tapa gastronòmica típica de Santa Coloma. Per
donar resposta a aquest requeriment convoquem, tant els i les
professionals de la restauració, com els aficionats i aficionades a
la cuina o, simplement, amants de la bona gastronomia a treballar
amb nosaltres les idees que ens duguin cap a la “santako tapa”.

El concurs Petit Xef, una mostra de la gran vocació gastronòmica de la ciutat.
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THINKING LAB

ETAPA FINAL DEL CANÇÓ DE CIUTAT

GRAN GALA DEL TALENT LOCAL
al Teatre Segarra
Rumba, melòdica, country, reguetón, rap...al Cançó de Ciutat n’hi ha de tots els estils entre
les 12 cançons presentades per a la final d’aquest Festival, veritable exercici de co-creació
cultural col·lectiva.
T’esperem el divendres 1 de març, a les 19h al Teatre Segarra per gaudir d’una vetllada
musical inoblidable i que ens diguis quina és la cançó que t’ha arribat més al cor entre les
presentades en aquest festival de talent local.
Es regalarà un CD amb les dotze Cançons de Ciutat a tots els i les assistents.
Entrades gratuïtes disponibles a partir de mitjans de gener al Servei de Participació de
l’Ajuntament (Plaça de la Vila, planta baixa pels matins) o bé al Centre Pompeu Lab (tardes).
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

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

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

PROGRAMACIÓ DE L’AULA D’INFORMÀTICA PARTICIPATIVA
HELP DESK “COLGADO DE UN BYTE”
L’Aula d’Informàtica obre un servei d’atenció a la ciutadania colomenca destinat a resoldre
dubtes, petites avaries o problemes relacionats amb el món de la informàtica a nivell d’usuari.
A més de les persones que cursen les formacions del Lab, aquest servei resta obert a totes les
persones empadronades a Santa Coloma, amb l’objectiu d’orientar en la resolució de problemes
concrets dels ordinadors, tablets o smartphones.
El help desk del Lab oferirà permanències mensuals de 18 a 20h els següents dies:
• Dimarts, 29 de gener.
• Divendres, 22 de febrer.
• Dimarts, 26 de març.
Es recomana demanar cita prèvia.
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CIBER PAPIS, CIBER MAMIS
Sessió formativa sobre consells de seguretat i formes de control de
continguts sobre l’activitat dels nostres fills i filles als seus ordinadors.
Trucs per detectar problemes, principis bàsics dels codis parentals i
altres astúcies per prevenir malifetes que poden arribar a través de la
informàtica i les xarxes.

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

DIMARTS, 22 DE GENER · DE 18 A 20H

Impartit pel professor Joaquín Bauret (català i castellano).
Formació gratuïta però de places limitades, és imprescindible inscripció.
Hi haurà servei gratuït de ludoteca per nens i nenes entre 8 i 14 anys.
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

DIMARTS, 26 DE FEBRER · DE 18 A 20H

SHOPPING ON LINE (compres per internet)
Vols aprendre consells per fer la compra per ordinador, reservar
bitllets d’avió o habitacions d’hotel o buscar aquella joguina que t’han
demanat i ja no trobes enlloc? Doncs aquesta sessió formativa és per tu.
Aprèn a moure’t per la xarxa, troba les millors ofertes i, sobretot,
sàpigues del cert quines precaucions cal prendre per una compra
segura.
Impartit pel professor Joaquín Bauret (català i castellano).
Formació gratuïta però de places limitades, és imprescindible inscripció.
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Després de l’èxit del “Enciéndelo, que no muerde”, tornem a obrir una edició de tutories
d’informàtica per ajudar la gent gran a familiaritzar-se amb el món dels ordinadors. En grups
de com a màxim tres persones i concertats segons els horaris de cada participant, el professor
guiarà les i els inscrits fins que se sentin empoderats en l’ús de la informàtica. Els vint primers
alumnes de l’any passat passaran a les tutories de nivell 2 (entorn Office de Windows). Però
també obrirem un nou “Enciéndelo que no muerde” per les persones que comencin de cero.
L’avantatge d’aquestes formacions gratuïtes és l’ensenyament pràcticament individual que
suposen les tutories personalitzades. Si fins ara no heu gosat obrir un ordinador, aquest és
el vostre curs.

INFORMÀTICA PARTICIPATIVA

INFORMÀTICA GENT GRAN

Horaris a convenir amb el professor (català i castellano).
Activitat gratuïta però amb places limitades. És imprescindible reservar trucant al Centre Pompeu
Lab per les tardes.
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INFORMÀTICA PARTICIPATIVA
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A DEMANDA DE LES ENTITATS

FORMACIÓ SOBRE INSTRUMENTS DE
TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
El Centre Pompeu Lab torna a oferir cursos destinats a mostrar
quins són els instruments que es despleguen a l’ajuntament
derivats de la Llei 19/2014 i de Transparència del Reglament
Municipal corresponent. També es fan formacions sobre qüestions
de transparència respecte a les entitats i sobre inscripció al registre
de grups d’interès de la Generalitat.

LES EXPOS DEL LAB

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

LES EXPOS DEL LAB

PROGRAMACIÓ DE LES EXPOSICIONS
DEL 7 AL 25 DE GENER

FOTO FRIENDS: STREET FOTO
Aquesta exposició es pot dir que va néixer el 2013 amb els Foto-Friends, a través
del web “Amics de Barcelona”. La finalitat era poder caminar junts, compartir
coneixements i experiències passant bones jornades mirant a través de l’objectiu
i amb distintes propostes temàtiques, en funció del què cadascun/a tenia com a
preferència fotogràfica i, alhora, aprofitar allò que la/s ciutat/s ofereix/en amb la
infinitat d’activitats que s’hi donen, Festes populars, tradicionals, esdeveniments
puntuals...
Una bona mostra de tota aquesta intencionalitat feta imatge inaugurarà la
temporada d’exposicions del Lab.
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LES OLIMPÍADES DE LA MEMÒRIA
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.

LES EXPOS DEL LAB

DEL 28 DE GENER AL 15 DE FEBRER DEL 2019 · OBERT DE 17H A 20.30H

Participa en el nostre joc-exposició, supera els diferents reptes i podràs guanyar
una estada en de dos dies en un establiment balneari per a dues persones, amb
un pack de cures “relax” per començar a obrir boca de la futura Santa Coloma
ciutat termal.
Obert de 17h a 20.30h
No és necessari reservar plaça per a aquesta activitat. El recorregut, i per tant l’opció
a entrar en el sorteig, es podrà fer demanat directament a la consergeria del Centre.
27

LES EXPOS DEL LAB

DEL 18 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ
DE LA SÈRIE “GENT DE SANTA COLOMA”

CARMEN GIL CABANILLAS: EMOCIONS FIGURATIVES
Aquesta colomenca del Latino que treballa a Can Ruti, ja va demostrar
passió per la pintura de ben petita i, encara que va enfocar la seva vida
professional cap a la sanitat, els quadres continuen molt presents a
la seva vida.
La Carmen Gil treballa principalment en oli i aquarel·la, encara que
també usa acrílic, carbó i creta. La seva obra figurativa repassa tant
els ésser humans com els animals i, com ella mateixa explica, “busca
emocionar, crear sensaciones y posicionarnos como observadores de
una vida que nos haga vibrar”.
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ENJOYING SANTAKO

Els divendres co-creació, participació i esbarjo

ENJOYING SANTAKO

DIVENDRES, 8 DE FEBRER. TORNS A LES 19H, 20H, 21H I 22H

ESCAPE ROOM, THE ULTIMATE CHEMICAL WAR (2)
TORNA EL NÚVOL MISTERIÓS!

Cinc grups de colmencs i colomenques ja van salvar la nostra ciutat del núvol
de partícules que afectava els cossos humans i animals però que, estranyament,
respectava tot allò que era material i teixit. Ara, la bretxa d’escapament que va
provocar el núvol s’ha tornat a obrir al carrer Pompeu Fabra i nous grups de
voluntaris/es hi hauran de fer front.
Atenció, aquesta activitat es desenvoluparà a les fosques amb ajut de fanalets.
Grups per rigorós ordre d’inscripció prèvia.
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FAMÍLIES TRIVIALS
Qui no ha fet una partideta de Trivial en família? Doncs si voleu divertir-vos amb altres veïns i veïnes de totes les edats, inscriviu-vos
per la gran partida de Santa Coloma. Podreu guanyar un cap de setmana al parc de noves tecnologies audiovisuals FUTUROSCOPE
(França) per tota la família participant.

ENJOYING SANTAKO

DIVENDRES, 15 DE FEBRER · A PARTIR DE LES 18H30

Preguntes, sorpreses i l’atzar dels daus sobre un tauler de joc
gegant on només hi falteu vosaltres.
Grups a partir de 4 membres (mínim dos familiars). Imprescindible
inscripció.
Si és necessari i segons el nombre de participants, el Centre podrà
organitzar eliminatòries.
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ENJOYING SANTAKO

DIJOUS, 14, 21 I 28 DE MARÇ · DE 18 A 20H

L’ORDINADOR POETA:
LABORATORI PER CREAR UN VÍDEO POEMA
L’artista colomentca Laura Freijo ens ofereix aquest “PoemLab”, un taller de creació
de poema audiovisual amb una veritable fusió entre imatge i text. Es tracta d’una
conjugació entre les possibilitats de la paraula i les del format audiovisual. Aquesta
activitat cerca fomentar la llibertat creativa, la participació i el sentit lúdic del procés
creatiu en un viatge a través de l’escriptura audiovisual.
Taller gratuït però de places limitades, és imprescindible inscripció.
Dinamitzat per: L. Feijo
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I MOSTRA DE CINEMA DE TERROR I TALLER DE POR
El Pompeu Lab acollirà durant un cap de setmana (sessions “golfes” incloses) la primera mostra de cinema de terror de
la nostra ciutat. Si ets un o una fan del gènere, informa’t de com recollir les teves entrades gratuïtes per la cartellera que
aviat publicarem. Crispetes, refrescos, foscors i animacions per passar-ho d’allò més malament.

ENJOYING SANTAKO

DIVENDRES 15 I DISSABTE 16 DE MARÇ

Sessió infantil: diumenge al matí.
A més, entre pel·lícula i pel·lícula comptarem amb mini-xerrades amb experts que ens
desvetllaran alguns dels misteris de la por:
• Mini-xerrada de psicologia: per què tenim por, a què tenim por?
• Mini-xerrada de medicina: efectes de la por en el nostre cos.
• Mini-xerrada artística: els efectes de la música en coordinació amb la imatge en
les pel·lícules de terror.
En col·laboració amb Biblioteques de Santa Coloma. Regidoria de Cultura.
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ENJOYING SANTAKO

DIVENDRES, 22 DE MARÇ · A PARTIR DE LES 19H

URBANITAS SHOW
L’art urbà està molt de moda a Santa Coloma però continua sent
un gran desconegut per a la majoria de la gent. En aquest concert
gala us convidem a entrar en contacte amb els nous ritmes i estils
creatius que avui dia passegen el seu art pels carrers de la nostra
ciutat.
Entrades gratuïtes disponibles a principis de març al Centre Pompeu Lab
(tardes).
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A MÉS A MÉS

Programació especial i activitats concertades

A MÉS A MÉS
36

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.

1. Auditori

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.

2. Sala de reunions central

Els espais a disposició de les entitats són principalment:
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.
Amb capacitat màxima per a 20 persones i dotada de smart TV.

A MÉS A MÉS
37

A MÉS A MÉS

TOTS ELS DIJOUS, DE 16H A 18H.

ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU DE L’ASSOCIACIÓ AJUDAM
Des del mes d’octubre de l’any passat, el Centre Pompeu Lab acull 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 és el que es vol impulsar amb l’Escola d’Envelliment
que aporta, 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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RECORDA INSCRIURE’T
A LES ACTIVITATS!
Per a qualsevol reserva de places, inscripció, informació o
confirmació de disponibilitat per a les activitats, cal trucar als
telèfons:

La recollida d’entrades també es pot efectuar de manera presencial
al Centre Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22) només per les tardes
a partir de les 17h.

• 93 462 40 57 (matins)

Tot els actes i esdeveniments anunciats en aquest programa es
poden veure sotmesos a anul·lacions, canvis de data o d’horari per
causes alienes a la voluntat de l’organització. Per més informació,
consultar sempre la web: www.gramenet.cat/pompeulab

• 93 499 82 91 (tardes)

RECORDA: Les persones que s’hagin inscrit en una activitat i no es presentin a la mateixa sense justificació prèvia, seran penalitzades
passant a la llista d’espera en la propera activitat a la qual desitgin apuntar-s’hi.
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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

40

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).

BUSCA’NS A LES XARXES!
Segueix-nos a:

A MÉS A MÉS
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EL QUE PASSARÀ AL LAB EN UN COP D’ULL
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GENER

FEBRER

Amb el civisme no s’hi juga (taller lúdic i experiència de gamificació)
Taller de fotonovel·la (Programa Gent Gran)
Exposició Foto Friends

Resta del mes, pàgina següent

MARÇ
GALA CANÇÓ DE CIUTAT al Teatre Segarra
Thinking Lab Santako tapa

Scape Room: El núvol misteriós (2)
Amb el civisme no s’hi juga (taller lúdic i experiència de gamificació)
Taller de fotonovel·la
Famílies Trivials (joc familiar)
Taller de coaching per entitats

Thinking Lab Santako tapa
Taller l’ordinador poeta, PoemLAB
Making Lab: caixes de fusta

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GENER
Concert de boleros
(Programa Gent Gran)

FEBRER
Amb el civisme no s’hi juga (taller lúdic i experiència de gamificació)
Taller de fotonovel·la

Grups de treball Fòrum del PAM
Informàtica: Ciber papis, ciber mamis
Grups de treball Fòrum del PAM

Help desk informàtica: Colgado de un byte

El joc del “quinto” (bingo solidari)
(Programa Gent Gran)

Taller maker familiar: màscares de carnaval

Inauguració del joc – exposició
“Olimpíades de la Memòria”
Help desk informàtica: Colgado de
un byte
Taula rodona: hem perdut el civisme?

Taller maker familiar: màscares de carnaval

MARÇ
Thinking Lab Santako tapa
Making Lab: caixes de fusta

A MÉS A MÉS

Dia

Making Lab: caixes de fusta
Taller l’ordinador poeta, PoemLAB
URBANITES show

Help desk informàtica: Colgado de un byte
Taller l’ordinador poeta, PoemLAB
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La creativitat ens Uneix

