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Segueix-nos  a:
 barcelona.cat/ccvil.laurania

   facebook.com/vilaurania

   @vilaurania

   @galeria_urania

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 22 h  
i dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h
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La Vil•la Urània és un nou equipament municipal del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi que vol esdevenir un 
referent del barri del Putxet i el Farró. Es tracta d’un espai 
de cultura amb caràcter intergeneracional i una àmplia 
diversitat d’interessos i temàtiques, amb una programació 
participativa i oberta a tothom, on la funció de les entitats 
veïnals i l’Associació d’Entitats de Vil•la Urània hi 
tenen un paper cabdal.

La Vil•la Urània disposa d’un espai familiar per a infants 
de 0 a 3 anys, d’un casal infantil per a infants de 4 a 12 
anys, d’un centre cívic, amb tallers per a adults i acti-
vitats per a totes les edats i de l’aula ambiental, servei 
d’educació i informació ambiental. A més, aquest equipa-
ment desenvolupa dos projectes singulars, l’un que gira 
al voltant de la divulgació científica, conforme al llegat 
d’en Josep Comas i Solà, i l’altre, la Galeria Urània, que 
promou l’art tèxtil & craft.

Josep Comas i Solà (1868-1937) va ser un astrònom i 
divulgador científic barceloní. Pioner de l’astronomia mo-
derna, va realitzar moltes de les seves observacions des 
del seu domicili, a Vil•la Urània. En morir, va llegar aquest 
edifici a la ciutat de Barcelona demanant expressament 
que es fes servir com a “observatori popular, grup escolar 
o institució cultural”.

QUI SOM?

EL LLEGAT DE JOSEP COMAS I SOLÀ
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ESPAI EXPOSITIU COMAS I SOLÀ

Al soterrani de l’antiga casa s’ha creat un espai expositiu 
sobre la figura de Josep Comas i Solà. Podeu trobar 
plafons explicatius sobre el seu recorregut científic, un 
audiovisual amb imatges de la seva època, un espai 
digital on descobrir antics documents i un “tresor” singular 
relacionat amb la seva obra que canviarà al llarg de l’any. 
Si en vols saber més, apunta’t a les visites guiades que 
s’organitzen durant tot l’any des del centre cívic. 

ESPAI POLIVALENT

A la planta baixa del centre trobareu aquesta sala oberta 
a tothom on podreu llegir, xerrar, passar l’estona, fer 
temps abans no comenci una activitat, etc. Teniu disponi-
ble aquest espai de trobada durant l’horari d’obertura de 
l’equipament. 

RACÓ DE BOOKCROSSING

El bookcrossing consisteix a deixar llibres en llocs públics 
per tal que altres els agafin, els llegeixin i els tornin a 
deixar. Per tal d’afavorir aquest intercanvi lliure de llibres 
oferim un racó on deixar i agafar aquells llibres que vul-
gueu compartir amb el món.

CONNEXIÓ WI-FI

Tot l’equipament té connexió lliure a internet mitjançant el 
servei BARCELONA Wi-Fi. 

AULES OBERTES

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER ADULTS 
Consulteu la programació a la pàgina 18

AULA OBERTA DE COSTURA
Del 2 d’abril a l’11 de juny (el dimarts 16 d’abril no hi 
haurà aula oberta) 
Espai d’experimentació, aprenentatge i convivència per a les 
persones inscrites als tallers tèxtils. Disposa de deu màqui-
nes de cosir i servei d’assessorament a càrrec d’una espe-
cialista per resoldre dubtes o guiar un projecte personal.
Horari: dimarts, de 12 a 14 h, a càrrec de Pilar Gonzalo i 
dimarts, de 17.30 a 19.30 h, a càrrec de Nadia Mediavilla
Col·laborador: Alfa

SERVEIS

SERVEIS DEL CENTRE CÍVIC



Dijous, de 18 a 19.30 h
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15h)
A càrrec d’Annette Kais

Dijous, de 12.30 a 14 h
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15h)
A càrrec d’Annette Kais

Dimarts, de 12 a 13.30 h
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15h)
A càrrec d’Annette Kais

 
Grup A: dimecres, de 9.30 
a 11 h
Grup B: dimecres, d’11.15 
a 12.45 h
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74.60€ (15 h)
A càrrec d’Annette Kais

Divendres, d’11.15 a 12.45 h
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15h)
A càrrec de Laura Santone

Divendres, de 9.30 a 11 h
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15h)
A càrrec de Laura Santone

Grup A: dilluns, d’11.15 a 
12.45 h
1 abril > 17 juny  
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu 67,14€ (13,5 h)

Grup B: dimarts, de 9.30 a 11 h
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Grup C: divendres, de 18.45 
a 20.15 h
5 abril > 14 juny
Preu: 74.60€ (15 h)
A càrrec de Laura Santone

Grup A: dilluns, de 9.30 a 
11 h 
1 abril > 17 juny  
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 67,14€ (13,5 h)
Grup B: dimarts, d’11.15 a 
12.45 h 
2 abril > 11 juny  
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe.)

Grup C: divendres, de 17 a 
18.30 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 74.60€ (15 h)
A càrrec de Laura Santone
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RENOVACIONS: 
Del 4 al 16 de març ins-
cripcions presencials i 
online per a alumnes de 
continuïtat.

NOVES INSCRIPCIONS:
a partir del 18 de març

Presencials: de dilluns a 
divendres, de 10 a 20.30 h. 
Els dissabtes de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h.

On-line a través de: barce-
lona.cat/ccvil.laurania

I PER A LA INSCRIPCIÓ 
ALS TALLERS D’ESTIU 
2019
Inscripcions a partir del 
dimarts 11 de juny.

A tenir en compte:
El pagament del tallers 
es pot fer presencialment 
(amb targeta bancària o 
transferència bancària) o 
online. No s’admet paga-
ment en metàl•lic.

Per a informar-vos de la 
reducció de preus consultar 
les condicions al punt d’in-
formació del Centre Cívic, 
de 10 a 20.30 h. 
 
Preus dels tallers per l’any 
2019 (IVA no inclòs)  

• 4,11€/hora tallers per a 
població en general 

• 5,70€/hora tallers espe-
cialitzats per a població en 
general

• 2,66€/hora tallers per a 
persones majors de 60 

• 4,11€/hora tallers fa-
miliars (1 adult + 1 o 2 
infants)
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IDIOMES
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ALEMANY DES DE ZERO

CONVERSA EN ALEMANY

ANGLÈS ELEMENTAL 

CONVERSA EN ANGLÈS

VOCABULARI I COM-
PRENSIÓ D’ALEMANY

CONVERSA EN ALEMANY  
(NIVELL AVANçAT)

ANGLÈS DES DE ZERO 
TALLERS
IDIOMES
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
ART TÈXTIL
ART I CREACIÓ
COS I MOVIMENT
CUINA
FAMILIARS
GENT GRAN

CONVERSA EN ANGLÈS 
(NIVELL AVANçAT)



Dijous, de 17.30 a 19 h 
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Josep Maria 
Calverol

Dimecres de 18 a 19.30 h 
3 abril > 5 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 59,68 € (12 h)
A càrrec d’AstroBarcelona

Divendres de 13 a 14.30 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec d’Ama l’Italiano

Divendres, de 9.30 a 11 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec d’Ama l’Italiano

Divendres, de 11.15 a 
12.45 h
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec d’Ama l’Italiano
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Dimecres, de 17 a 18.30 h 
3 abril > 19 juny  
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe) 
Cal un nivell mitjà
Preu: 74.60€ (15 h)
A càrrec de Marina Torres

Grup A: dijous, de 9.30 a 
11 h
Grup B: dijous, d’11.15 a 
12.45 h
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74.60€ (15 h)
A càrrec de Sara Dauge

ITALIÀ DES DE ZERO

CONVERSA EN ITALIÀ 
(NIVELL MITJÀ)

ITALIANO CHE PASSIONE

CONVERSA EN FRANCÈS

CINEMA EN ANGLÈS
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Dilluns, d’11 a 12.30 h 
1 abril > 17 juny  
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 67,14€ (13,5 h)
A càrrec d’Històries de 
Ciència

LES MATEMÀTIQUES 
QUE ENS ENVOLTEN

MIRANT EL CEL: INICIA-
CIÓ A L’ASTRONOMIA

MIRANT ELS NÚVOLS: 
INICIACIÓ A LA METEO-
ROLOGIA

GRANS TEMES D’HIS-
TÒRIA DE LA CIÈNCIA

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Dijous, de 18.30 a 20 h 
4 abril > 30 de maig 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 59,68 € (12 h)
A càrrec de Carles Nerín

Grup B:  
Dijous, de 11.30 a 13 h 
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60€ (15 h)
A càrrec de Raquel Pla

  
Dilluns, de 19 a 21 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 89,52 € (18 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

Confecciona una bata, una 
bossa per berenar i un pitet 
escolar.
Dimecres, de 15 a 17 h 
22 maig > 19 juny
Preu: 49,73 € (10 h)
A càrrec de Mònica Marull

Confecciona les peces de 
vestir senzilles que formaran 
el teu fons d’armari bàsic. 
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h 
2 abril > 18 juny 
(El dimarts 16 d’abril i 28 de maig no 
hi haurà classe)

Preu: 99,46 € (20 h)
A càrrec de  
Nadia Mediavilla

Grup A:  
Dilluns, de 15 a 17 h 
4 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 89,52 € (18 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo
 
Grup B:  
Dijous, de 10 a 11.30 h 
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Raquel Pla

Grup A:  
Dilluns, de 10 a 12 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 89,52 € (18 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

APRÈN A COSIR A  
MÀQUINA I

APRÈN A COSIR A  
MÀQUINA III

A PUNT PER L’ESCOLA

APRÈN A COSIR A  
MÀQUINA II

ARMARI BÀSIC

ART TÈXTIL



És imprescindible saber 
cosir a màquina.
Dimecres, de 15 a 17 h 
3 abril > 15 maig 
(El dimecres 17 d’abril i no hi haurà classe)

Preu: 49,73 € (10 h)
A càrrec de Mònica Marull

És imprescindible saber 
cosir a màquina.
Grup A: dilluns, de 17 a 19 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 89,52 € (18 h)
 
Grup B: dimarts de 10 a 
12 h 
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 99,46 € (20 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

Dimecres, de 17 a 19 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 99,46 € (20 h)
A càrrec de Mònica Marull

Divendres, de 18.30 a 20 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Lady Crochet

Dilluns, de 12 a 14 h (tots 
els nivells) 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 89,52 € (18 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

Dimarts, de 15 a 17 h 
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 99,46 € (20 h)
A càrrec de Pilar  
Gonzalo

 

Dimecres, de 19.30 a 21 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril i no hi haurà classe)

Preu: 74,60 € (15 h)

A càrrec de Nadia  
Mediavilla

Dimarts, de 18.30 a 20 h 
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Lady  
Crochet
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BIQUINI PER A DONA CUS ROBA AMB OVER-
LOCK I PLANA

COSTURA A LA CARTA PANTALONS

PATRONATGE

SPRING GANXET

CROCHET A LA CARTA

COSTURA LLIURE AMB 
TEIXITS ELÀSTICS

Dimecres, de 18.30 a 
20.30 h 
22 maig > 19 juny
Preu: 49,73 € (10 h)
A càrrec de Cristina Garcia 
de Tintailustrada

Dimecres, de 18.30 a 20 h 
3 d’abril > 15 maig 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 37,29 € (7,5 h)
Plus material (dossier): 
10€
A càrrec de Cristina Garcia 
de Tintailustrada

Divendres, de 12 a 14 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 99,46 € (20 h)
A càrrec de Núria Boix

FLORS IL·LUSTRADES

LETTERING:  
CAL·LIGRAFIA BONICA

PINTURA A L’AQUAREL·LA

Divendres, de 10 a 12 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 99,46€ (20 h)
A càrrec de Núria Boix

 

Grup A:  
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Grup B:  
Dilluns, d’11.30 a 13 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 67,14€ (13,5 h)
A càrrec de Susana Camps

DIBUIX I PINTURA

ESCRIPTURA CREATIVA

ART I CREACIÓ



Deixa d’anar amb el pilot 
automàtic. 
Dilluns, de 16 a 17.30 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 67,14 € (13,5 h)
A càrrec de Patricia Vallés

 
Divendres, 19.30 a 21 h 
5 abril > 14 juny
Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec d’Héctor Rosales

Dimecres, de 16 a 17.30 h 
10 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 67,14 € (13,5 h)
A càrrec de Celeste Ayús

Dilluns, de 20.30 a 21.30 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 44,76 € (9 h)
A càrrec d’Héctor Rosales

Dilluns, d’11 a 12.30 h 
8 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 59,68 € (12 h)
A càrrec de Celeste Ayús
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Dimecres, de 20 a 21.30 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Montse Noguerol

Grup A: dijous, de 18 a 
19.30 h 
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe.)

Grup B: dimecres, de 
12.30 a 14 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15 h)
Grup C: dissabte, de 12 a 
13.30 h 
6 abril > 15 juny 
(Els dissabtes 20 d’abril i 8 de juny no hi 
haurà classe.)

Preu: 67,14 € (13,5 h)
A càrrec de Dàmaris Manresa

Dimecres, 18 a 19.30 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Montse Noguerol

HATHA IOGA (NIVELL 
MITJÀ) I RELAXACIÓ

IOGA AMB MEDITACIÓ 
MINDFULNESS

Dilluns, de 9.30 a 11 h 
8 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 59,68 € (12 h)
A càrrec de Celeste Ayús

Dijous, de 9.30 a 11 h 
11 abril > 20 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 74,60 € (15 h)
A càrrec de Celeste Ayús

Grup A: dijous, d’11 a 
12.30 h 
Grup B: dijous, de 19.30 a 
21 h 
4 abril > 13 juny 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60 € (15 h)
Grup C: dissabte, de 10.30 
a 12 h 
6 abril > 15 juny 
(Els dissabtes 20 d’abril i 8 de juny no hi 
haurà classe)

Preu: 67,14 € (13.5 h)
Possibilitat de venir amb 
nadons d’entre 1 i 9 mesos

A càrrec de Dàmaris Manresa

Dimarts, de 18.30 a 20 h 
Grup INICIACIÓ
Dimarts, de 20 a 21.30 h 
Grup MIG-AVANÇAT 
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60€ (15 h)
A càrrec de Mònica Viñas, 
d’ACB–Amics del Country 
Barcelona

Dilluns, 18.30 a 20 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 67,14 € (13,5 h)
A càrrec d’Inés Archer

COUNTRY-LINE DANCE

HIPOPILATES

MINDFULNESS

PILATES

POSA’T EN FORMA

REEDUCACIÓ POSTURAL

SALUT CORPORAL

DANCEHALL

COS I MOVIMENT

ESTIRAMENTS I PILATES

ESTIRAMENTS I PILATES
AVANçAT

GIMNÀSTICA ABDOMI-
NAL HIPOPRESSIVA



Grup A: dilluns, de 16.30 a 
17.30 h
Grup B: dilluns, de 18 a 
19 h 
1 abril > 17 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 44,76 € (9 h) 
Plus de material: 20 €
Mare/pare amb infants de 
24 mesos a 3 anys
A càrrec de Sandra Ro-
dríguez d’Experiències 
Creatives

Dimarts, de 10 a 11 h 
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 49,73 € (10 h)
Mare/pare amb nadons d’1 
mes fins que gategen
A càrrec de Marc Marzo, de 
Fisioesmou

Dilluns, de 12 a 14  
1 abril > 3 juny 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 79,57 € (16 h)
Plus de material: 24 €
A càrrec d’Ivanna  
Gómez

Dilluns, de 10 a 12 h 
13 maig > 3 juny 

Preu: 39,78 € (8 h) 
Plus de material: 12€
A càrrec d’Ivanna  
Gómez

Dimecres 12 juny 
Grup A: Dimecres, d’11a 
13.30 h
Grup B: Dimecres, de 19 a 
21.30 h
Preu: 12.43 € (2,5 h)
Plus de material: 10 €
A càrrec de Josep Vidal

Dimarts, de 19.30 a 21 h 
2 abril > 28 maig 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 59,68 € (12 h)
Plus de material: 15 €
A càrrec d’Eva Alcaraz

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC 14/15TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Dilluns, de 10 a 12 h 
1 abril > 6 maig 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 39,78 € (8 h) 
Plus de material: 12€
A càrrec d’Ivanna  
Gómez

Dimarts, de 17.30 a 19 h 
2 abril > 28 maig 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 59,68 € (12 h)
Plus de material: 15 €
A càrrec d’’Eva Alcaraz

PLATS CREATIUS AMB 
LLEGUMS

PLATS TRADICIONALS  
DE L’ÀVIA

SOPARS DE CAP  
DE SETMANA

EXPERIÈNCIES  
CREATIVES EN FAMÍLIA

FITNESS AMB NADONS

Dilluns, de 19 a 21 h 
1 abril > 20 maig 
(El dilluns 15 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 59,68 € (12 h) 
Plus de material: 20 €
A càrrec de Marta Leon

 

Grup A: Dimecres, d’11 a 
13.30 h
Grup B: Dimecres, de 19 a 
21.30 h
3 abril > 5 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 99,46 € (20 h)
Plus de material: 30 €
A càrrec de Josep Vidal

CUINA

L’AMANIDA PERFECTA

MENÚ DE REVETLLA
CUINA CREATIVA DE 
PRIMAVERA PER A PER-
SONES MANDROSES

CUINA VEGETARIANA 
DE PRIMAVERA

ESMORZARS I BERE-
NARS SALUDABLES

Dimecres, de 10.30 a 12 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 74,60 € (15 h)
Mare/pare amb nadons d’1 
a 8 mesos
A càrrec de Paula Peyró

FAMILIARS

DANSA AMB NADONS

El preu dels tallers familiars inclou 
1 adult + 1 o 2 infants. El titular 
de la inscripció sempre ha de ser 
la persona adulta. 
És imprescindible que els infants 
vinguin acompanyats d’un adult.
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Grup A: divendres, de 17 
a 18 h
Grup B: divendres, de 18 
a 19 h 
Mare/pare amb infants que 
caminen fins als 3 anys
5 abril > 21 juny  
(El divendres 26 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 49,73 € (10 h)
A càrrec de Jaquelina 
Quiroga

IOGA EN FAMÍLIA MÚSICA EN FAMÍLIA

Grup A: El dEspErTAr 
MusICAl 
Dimecres, de 16.30 a 
17.30 h 
Mare/pare amb infants dels 
6 als 18 mesos
Grup B: dEsCoBrINT El MÓN 
soNor 
Dimecres de 17.30 a 18.30 h 
Mare/pare amb infants dels 
18 als 36 mesos
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe.)

Preu: 49,73 € (10 h)
A càrrec de Neus Flame-
rich i Eulàlia Garcés, d’A4 
Músics

 
Tallers de dissabte, especialitzats, pensats perquè l’infant 
pugui jugar i aprendre passant una bona estona.
Per a infants de 8 a 11 anys (nascuts entre el 2007 i el 2010)
Vegeu programació específica a l’apartat del SERVEI 
D’INFÀNCIA (pàgina 40)

TALLERS INFANTILS DE DISSABTE

 
Dimarts i divendres, de 
9.15 a 10.15 h 
 
2 abril > 18 juny 
(Els dimarts 16 i 23 d’abril no hi 
haurà classe)

Preu: 58,52 € (20 h)
A càrrec d’Héctor Rosales

Taller no indicat per a perso-
nes amb un deteriorament 
cognitiu moderat-greu.
Grup A: dimarts, de 11 a 12 h 
Grup B: dimarts, de 12 a 13 h 
 
2 abril > 11 juny 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà classe)

Grup C: dimecres, de 11 a 12 h 
Grup d: dimecres, de 12 a 13 h 
3 abril > 19 juny 
(El dimecres 17 d’abril no hi haurà classe)

Preu: 29,26 € (10 h)
A càrrec de Maika Guirao

Grup A:  
Dimarts i divendres, de 
10.30 a 11.30 h
Grup B:  
Dimarts i divendres, 
d’11.30 a 12.30 h
Grup C:  
Dimarts i divendres, de 
12.30 a 13.30 h
2 abril > 18 juny 
(Els dimarts 16 i 23 d’abril no hi 
haurà classe)

Preu: 58,52 € (20 h)
A càrrec d’Héctor Rosales

GENT GRAN

ESTIRAMENTS

IOGA

MEMÒRIA
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EL COOPERATIVISME OBRER DE BARCELONA  
(1875-1939) A TRAVÉS DE LES SEVES IMATGES

CLUB DE LECTURES EN FRANCÈS

Dijous, 4 d’abril, a les 18.30 h
Marc Dalmau i Torvà, cooperativista de “La ciutat invisible” 
i autor, entre altres estudis de la història cooperativa, de 
“Gràfica cooperativa a Barcelona. Iconografia del coope-
rativisme obrer (1875-1939)”
A càrrec de Germinal

Divendres, de 16 a 17.30 h 
Del 5 abril al 14 juny
Llegirem i escoltarem dues novel•les curtes en francès i 
treballarem el gènere literari, personatges, llocs i senti-
ments evocats en les històries.
Per poder participar d’aquesta activitat cal tenir  
un nivell A2
A càrrec de Sara Dauge

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT

AULA DIGITAL

Espai de creació, experimentació i aprenentatge entorn a 
les noves tecnologies.

Que no t’espanti la informàtica! T’oferim un seguit d’activi-
tats formatives gratuïtes per conèixer les eines bàsiques 
que pots trobar en un ordinador o en el teu mòbil.
Dimecres, de 10 a 12 h
3 d’abril   GESTIONA LES FOTOS DEL TEU MÒBIL
10 d’abril EL MÒBIL I EL NÚVOL
24 d’abril APLICACIONS DEL MÒBIL
8 de maig CONEIX EL NÚVOL
15 de maig EINES DE GOOGLE
22 de maig GESTIÓ DE L’EMMAGATZEMATGE
29 de maig OFIMÀTICA AL NÚVOL
5 de juny INTERNET: CERQUES I SEGURETAT
12 de juny GOOGLE MAPS I GOOGLE EARTH
19 de juny QUÈ HI HA AL DARRERE D’INTERNET

Dimecres 24 d’abril, 29 de maig i 19 de juny de 12 a 13.30 h
Accés lliure a deu ordinadors amb connexió a Internet. Un 
especialista us ajudarà a resoldre els dubtes i/o consultes.

Dijous, de 19 a 21 h
Del 25 d’abril al 23 de maig
Curs d’iniciació gratuït a la impressió 3D en el qual apren-
dràs tot allò relacionat amb aquesta tecnologia perquè 
puguis dissenyar i fabricar peces en 3D. Aprendràs a 
crear gairebé qualsevol objecte des de zero, a més d’ad-
quirir unes aptituds que potenciaran la creativitat.
A càrrec d’Adrià Colominas, de Makeat.tech

ACTIVITATS FORMATIVES

ACTIVITATS DE PRIMAVERA

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER A ADULTS

INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Barcelona Districte Cultural és un circuit estable i gratuït 
de música, teatre, dansa, circ i audiovisuals de gran 
qualitat promogut des de l’Institut de Cultura de Barcelona 
i que es podran veure a molts centres cívics de la ciutat, i 
la Vil·la Urània no n’és cap excepció! 

Dissabte, 6 d’abril, a les 18 h
Mazoni només necessita la seva veu i la seva guitarra per 
pujar a un escenari i omplir-lo de música. Un format acústic 
i intimista per presentar cançons que han quedat “desca-
valcades” en algun punt del camí i que ell ara ha decidit no 
només recuperar-les, sinó també donar-los les regnes.

MÚSICA MAZONI - CANçONS ROBADES
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Divendres, 26 d’abril, 17 de maig i 14 de juny, a les 18 h
El Col·lectiu Iguana, un grup de veïns amants del cinema 
d’autor, es reuneixen per visionar col·lectivament una 
pel·lícula. T’hi apuntes?
A càrrec del Grup Iguana

Dissabte, d’11 a 12.30 h 
Del 27 d’abril al 15 de juny  
(El 8 de juny no hi haurà sessió)

Et proposem un curs gratuït per introduir-te en el fun-
cionament general d’una emissora de ràdio i obtenir les 
eines i coneixements específics d’aquest mitjà per poder 
desenvolupar un programa de ràdio.
A càrrec de Raúl Gallegos

Del 3 al 12 de maig
El Festival Òpera en Ruta es realitza des del 2012, a 
iniciativa del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i té per ob-
jectiu divulgar i aprofundir en aquest gènere artístic amb 
activitats als diferents equipaments del Districte.

Dissabte, 4 de maig, a les 18 h
Al Dente és un espectacle cuinat “amb carinyo” i “al punt” 
per ser consumit. Així, la companyia Modus Operandi, 
ens presenta la seva particular reinterpretació i home-
natge a àries, quartets, números corals i musicals de les 
òperes més conegudes.

CINEFÒRUM

INICIACIÓ A LA RÀDIO

8a ÒPERA EN RUTA

AL DENTE

El Petit Cineclub és una proposta de cinema familiar 
que forma part de Barcelona Districte Cultural. Es tracta 
d’una cita per apropar el cinema als més petits a través 
de pel·lícules d’animació presentades per un personatge 
molt especial.

EL PETIT CINECLUB

Divendres, 26 d’abril, a les 17.30 h
Descobreix l’encantador món del Grúfal i de la seva petita 
filla, la Grufaleta. Dues aventures plenes de tendresa i va-
lors, best-sellers de l’escriptora Julia Donaldson, referent 
de la literatura infantil moderna.
Edat recomanada: de 3 a 6 anys

EL GRÚFAL

BARCELONA POESIA

La setmana de la poesia de Barcelona omple de nou la 
ciutat de tants versos que arriben fins i tot a Vil·la Urània

Divendres, 10 de maig, a 
les 19 h
Et proposem un recital poc 
convencional on es deixen 
els faristols de banda per 
donar veu a poetesses del 
segle XX i XXI interpretant 
cada poema tot dialogant 
els versos com si d’una 
peça teatral es tractés.
A càrrec de  
LES FUGITIVES

Dimecres, 8 i 15 de maig, 
de 9.30 a 12.30 h
Més informació a la pàgina 31.

DONA-FOC, LA DONA QUE 
ES CREMA

BRODAT TIPOGRÀFIC

 
CUINA URÀNICA

Aquest trimestre t’obrim la cuina de Vil·la Urània tant per 
conèixer receptes llunyanes com per elaborar plats i pro-
ductes de ben a prop.

Dimarts, d’11 a 13.30 h 
Del 9 al 30 d’abril 
(El dimarts 16 d’abril no hi haurà sessió)

Inicia’t en la cuina tradicio-
nal asiàtica amb receptes 
delicioses.
A càrrec d’Isa Márquez

Dimarts, d’11.30 a 14 h 
Del 7 al 28 maig
Endinsa’t en diverses cultu-
res sense sortir de la cuina.
A càrrec de Muntsa Holgado

ÀSIA A LA CUINA CUINES DEL MÓN

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
 

Dijous, de 19 a 21 h 
Del 9 al 30 maig
Ciència i tecnologia a la 
cuina. T’atreveixes amb 
aquests ingredients?
A càrrec de Makeat.tech

Dimecres, 15 de maig a 
les 19 h
Més informació a la pàgina 26.

Dissabte, 25 de maig, a 
les 11 h
Per Sant Ponç descobreix 
els usos i les propietats de 
la mel per gaudir-la en un 
menú complet!
A càrrec de Josep Vidal

Dimecres, 19 de juny, de 
19 a 21.30 h
Aprèn a elaborar una coca per 
passar una revetlla ben dolça.
A càrrec de Josep Vidal

INNOVACIÓ GASTRONÒMI-
CA: NOVES TECNOLOGIES

TAST DE MELS

MEL A LA CUINA

FEM COCA DE SANT JOAN

QUIN TEMPS FARÀ?

RECERCA AL DIA

Dilluns, 1 d’abril, a les 19 h
Tant si plou com si fa sol, tens una cita per saber més 
coses sobre meteorologia i conèixer l’opinió i les anècdotes 
d’una sèrie d’experts en la matèria. A més, gaudirem de 
la presentació del recentment publicat Atles de núvols de 
l’Observatori Fabra.
Taula moderada per Carles Nerín, de Comando Tibidabo

Dilluns, 8 d’abril, a les 19 h
 
Llorenç Presas i Puig (1811-1875) va ser un científic pluri-
disciplinar que durant 26 anys va enregistrar, tres cops al 
dia, quinze dades meteorològiques diferents a Barcelona 
i es va interessar per trobar models per a pronosticar 
fenòmens meteorològics.
A càrrec de Carles Puig-Pla de la Universitat Politècnica 
de Catalunya

Dimecres, 3 d’abril, a les 19 h
Els avenços del coneixement dels mecanismes moleculars 
han creat un canvi de rumb. Vine a descobrir els seus resul-
tats positius.
A càrrec de Rafael de la Torre, director del Programa de 
Recerca en Neurociències de l’Institut de l’Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

El 23 de març és el Dia Mundial de la Meteorologia, cele-
bra’l amb nosaltres i les nostres activitats.

Vine a Vil·la Urània i participa en aquest cicle de xerrades 
per conèixer la recerca més actual sobre discapacitat 
intel·lectual.
En col·laboració amb Mara Dierssen, de Trisomy 21 Re-
search Society

TAULA RODONA PARLEM DEL TEMPS

“DESENVOLUPAMENTS PER A LA MILLORA DEL  
RENDIMENT COGNITIU DE LES PERSONES AMB  
SÍNDROME DE DOWN”

CONFERÈNCIA: “LLORENç PRESAS I LA METEORO-
LOGIA CATALANA DEL SEGLE XIX”

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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Dimecres, 12 de juny, a les 19 h
Recents estudis en ratolins ens ajuden a entendre les alte-
racions d’activitat neuronal en discapacitat intel·lectual.
A càrrec de M. Victòria Puig investigadora “Ramón y Cajal”
de l´Institut Hospital del Mar d´Investigacions Mèdiques 
(IMIM)

Cada trimestre viatgem per l’univers de la mà de les enti-
tats Aster i AstroBarcelona amb un cicle de conferències 
d’astronomia.

“BASES NEURONALS DE LA SÍNDROME DE DOWN”

MIRANT EL CEL

Dimecres, 10 d’abril a les 19 h
Conferència on s’exposaran els esforços en la cerca d’in-
tel•ligències extraterrestres i els intents de comunicació duts 
a terme fins ara.
A càrrec de Jordi Bozzo, d’Aster Agrupació Astronòmica de 
Barcelona.

Dilluns, 13 de maig a les 19 h
Ens endinsarem en el coneixement més íntim de l’astre que 
governa tot l’estol de planetes que no paren de girar al seu 
voltant, (entre ells nosaltres); El Sol, la nostra estrella.
A càrrec de Josep Ramón Noy, d’Aster Agrupació Astronò-
mica de Barcelona

Divendres, 17 de maig, a les 19.30 h
Aquest any celebrem el 50è aniversari de l’arribada 
d’éssers humans a la Lluna. Com va ser aquesta fita en 
la nostra història recent, quines dificultats anaven sorgint i 
al final l’èxit aconseguit. Aquesta va ser una de les majors 
aventures de tres homes que van volar a l’espai fins al 
nostre gran satèl·lit.
A càrrec d’Albert Morral i d’AstroBarcelona

Divendres, 14 de juny, a les 19 h
Qui va ser, què va fer i quin “profit” va treure Albert de 
l’excel•lent cervell de Mileva? Coneix la història d’una gran 
dona al costat d’un gran home.
A càrrec Montse Ribell i d’AstroBarcelona

“A LA RECERCA DE CIVILITZACIONS EXTRATERRES-
TRES: DEL PROJECTE OZMA A L’ESTRELLA DE TABBY”

“EL SOL, LA NOSTRA ESTRELLA”

“L’ARRIBADA DE L’HOME A LA LLUNA”

“MILEVA MARIC: MOLT MÉS QUE LA DONA  
D’ALBERT EINSTEIN”

Dissabtes, 27 d’abril, 25 de maig, 15 de juny, a les 12 h
Vine a conèixer la vida i l’obra d’aquest il•lustre astrònom i 
divulgador científic barceloní.
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU  
JOSEP COMAS I SOLÀ

Dimecres, 22 de maig, a les 19 h
La planta del cannabis ha ajudat a desvetllar un important 
sistema de comunicació cel·lular implicat en els processos 
de l’aprenentatge i la memòria.
A càrrec d’Andrés Ozaita, Investigador Principal en el Labora-
tori de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra.

“DES DEL CÀNNABIS A LA INVESTIGACIÓ DE  
NOVES TERÀPIES”

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVICACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 26/27

Dimecres, 15 de maig, a les 19 h
Saps reconèixer els diferents tipus de mel? En aquesta 
sessió aprendrem a diferenciar les aromes i els gustos 
d’algunes mels.
A càrrec de Jaume Cambra, de la Universitat de Barcelona 

TAST DE MELS

Dissabte, 18 de maig, a les 11.45 h
Activitat d’iniciació a la il·lustració científica.
A càrrec de Carles Puche

Dissabte, 18 de maig, a les 16.15 h
Activitat d’iniciació a la il·lustració científica.
A càrrec de Carles Puche

Dissabte, 25 de maig, a les 11 h
Més informació a la pàgina 22

IL·LUSTRACIÓ NATURALISTA: ABELLES

IL·LUSTRACIÓ NATURALISTA: FLORA

MEL A LA CUINA

Dissabte, 11 de maig, a les 11 h
Per a què s’utilitza la cera d’abelles? Són millor per a la 
salut les espelmes de cera que de parafina? En aquest 
taller coneixerem el món de la cera d’abelles, els seus 
usos actuals i s’elaboraran diverses espelmes.
A càrrec de Sílvia Cambra

Les abelles estan desapareixent a ritmes alarmants a tot 
el món. Descobreix el perquè i què podem fer nosaltres 
per evitar-ho en el cicle dedicat a aquests pol•linitzadors.

CERA D’ABELLES I ESPELMES

EL MÓN DE LES ABELLES

Dimecres, 8 de maig, a les 19 h
Què sabem del món de les abelles? Realment estan en 
perill d’extinció? En aquesta xerrada farem una síntesi de 
l’estat del coneixement actual sobre el món de les abelles.
A càrrec de Jaume Cambra, de la Universitat de Barcelona

LES ABELLES DE LA MEL I L’HOME

Dissabte, 18 de maig, a les 10.30 h
La pastisseria no és gaire diferent de la química! Experi-
menta-ho en aquest taller de cuina.
A càrrec de Serena Sgarzi

Durant el mes de juny connecta’t a l’energia sostenible, 
neta i eficient!
Més informació a la pàgina 35

LA CIÈNCIA DE LA REBOSTERIA

SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA

CIÈNCIA “IN PROGRESS”

Dimecres, 5 de juny, a les 
19 h
El 8 de juny és el Dia dels 
Oceans. Vine i gaudeix 
de la presentació del llibre 
“100 Secrets dels Oceans” 
en el marc d’aquest dia tan 
refrescant!
A càrrec d’Esther Garcés i 
Daniel Closa, investigadors 
del CSIC

Cicle de presentacions trimestrals de tesis doctorals i 
publicacions científiques a la Vil·la Urània.

Dilluns, 17 de juny, a les 
19 h
 
Xerrada on descobrirem els 
fonaments dels actuals sis-
temes d’emmagatzematge 
d’energia, les seves limita-
cions i els reptes que cal 
afrontar en un model basat 
en les renovables.
A càrrec de Daniel Rueda, 
estudiant de doctorat de 
l’ICN2

100 SECRETS DELS 
OCEANS

DE LA PILA AL NOU  
MODEL ENERGÈTIC

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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TASTETS DE CIÈNCIA

Dijous, de 19.15 a 20.45 h 
Del 4 d’abril al 2 de maig 
(El dijous 18 d’abril no hi haurà classe.)

A càrrec de Josep Maria Calverol, divulgador

Dijous, de 19 a 21 h
Del 9 al 30 de maig

Ciència i tecnologia a la cuina. T’hi atreveixes?
A càrrec de Makeat.tech

Dimarts, de 17.30 a 19 h
Del 7 al 28 de maig

Pren consciència corporal a través de la dansa i el moviment
A càrrec de Crisal Rodríguez, Cia. Con.Ciencia

Gaudeix de la ciència i la tecnologia i descobreix com apli-
car-les en el teu dia a dia amb aquest recull d’activitats.

“ÉS PLE D’ESTRELLES!: LA CIÈNCIA AL CINEMA”

“INNOVACIÓ GASTRONÒMICA: NOVES TECNOLOGIES”

EN MOVIMENT

ACTIVITATS TÈXTILS

De l’1 d’abril al 25 de maig
Convocatòria d’objectes que podem trobar en un hort fets 
d’Amigurumi
Una instal·lació de fruites, verdures i qualsevol cosa que 
ens podem trobar en un hort, fet en amigurumi, tècnica 
d’origen japonès que consisteix a teixir petits ninots en 3D 
de ganxet.
Teniu fins al dissabte 25 de maig per fer-nos arribar el vos-
tre Amihortigurumi. Durant tota la setmana tèxtil,muntarem 
una instal·lació al vestíbul de la Vil•la Urània que podreu 
visitar lliurement. Hi haurà premis per als amigurumis més 
originals, divertits i ben acabats.
Hi col·laboren: Libros Cúpula i Lalanalú i Wonder Photo 
Shop de Fujifilm.

Dimecres, 3, 10 i 24 d’abril, de 9.30 a 12.30 h
Vols aprendre un estil molt lliure, divertit i diferent de brodat? 
En aquests tallers de brodat omplirem quadrats de 20x20 cm 
amb brodats, aplicacions i missatges bonics per participar 
en aquest projecte de brodat internacional itinerant amb seu 
a França. Amb el tema de Barcelona i la poesia i, com que 
s’acosta Sant Jordi, aprendrem a brodar lletres, roses i apli-
cacions amb teles, feltre, botons, cintes… No es necessiten 
coneixements previs de brodat.
A càrrec de Misako Mimoko

AMIHORTIGURUMI

BRODAT MODERN PER AL PROJET PATCH

ESTONES ENTRE FILS

Dijous, 4 abril, a les 18 h
Escalfa el ganxet que arriba 
la primavera lalanalunera! En 
aquest taller, aprendràs a teixir 
una bossa a partir d’un granny 
square. Un projecte fàcil, ràpid 
de fer i molt útil per portar les 
teves labors a la platja, al parc i 
on et doni la llana.
A càrrec de Lalanalú

Vine a passar una estona entre fils aprenent noves tècni-
ques de la mà de creatives professionals. Calen coneixe-
ments bàsics.
*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller.

Dijous, 2 de maig, a les 18 h
Qui no porti un parell d’ulleres 
a la bossa, que tiri el primer 
cabdell. Durant aquest taller, 
teixiràs una funda de ganxet 
amb dos colors o més. Un 
projecte senzill i amb molt 
d’estil per a iniciar-te en la tèc-
nica del tapestry i protegir les 
teves ulleres amb molt d’art.
A càrrec de Lalanalú

BOSSA DE GANXET A PAR-
TIR D’UN GRANNY SQUARE*

FUNDA D’ULLERES DE 
GANXET AMB TAPESTRY*

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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Divendres, 5 d’abril, a les 10 h
Aprèn i coneix en directe les diferents fibres i teixits que 
pots trobar als Encants, teixits amb els quals pots fer els 
teus complements i les teves peces de vestir.
A càrrec de Nadia Mediavilla
Col·labora: Mercat Fira de Bellcaire (Encants Vells de 
Barcelona)

Divendres, 5 i 26 d’abril, 10 i 24 de maig i 7 i 21 de juny, a 
les 18 h
Si fas patchwork a casa i t’agradaria trobar-te amb altres 
persones que també en fan per compartir experiència i co-
neixements, no t’ho pensis i vine a Vil•la Urània a les “Tardes 
de patch”!
Aquestes estones no estan supervisades per professorat. 
Són sessions per a persones aficionades al patchwork que ja 
en tenen nocions.

Dissabte, 6 d’abril a les 11 h
Un any més, ens sumem a Vil·la Urània per celebrar el Dia 
Mundial de Teixir el Públic (WWKIPD). Teixirem verdures, 
fruites i bestioles per fer un “Amihortigurumi” entre tots. T’a-
nimem a sumar-te a la festa amb Zannia, la pastanaga. Una 
hortalissa de ganxet que et portarà a l’hort!
A càrrec de Lalanalú

Dijous, 11 d’abril, 9 de maig i 13 de juny, a les 18 h
Us proposem venir a veure una pel·lícula i que ho feu com a 
casa, fent mitja o ganxet. Poseu-vos còmodes i tricoteu men-
tre gaudiu d’un bon cinema i una bona companyia.
Col·labora: Katia

TOUR DE TEIXITS

TARDES DE PATCH

AMIGURUMI ZANNIA, LA PASTANAGA

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR!

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

COSTURA PARTICIPATIVA

TARDES CREATIVES AMB GG *

TEIXIM COMUNITAT

BRODAT TIPOGRÀFIC

TOP D’ESTIU A CROCHET *

Dissabte, 27 d’abril, a les 10.30 h
Vine a participar en la confecció dels vestits i comple-
ments de FarróFoc, la colla de diables del Farró.

Dimarts, 30 d’abril, 28 de maig i 11 de juny, a les 18 h
Macramé, quilts i brodat. Vine i posa en pràctica aquestes 
tècniques DIY.
*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller.
A càrrec de l’Editorial Gustavo Gili

Dimarts, 7, 14 i 21 de maig, a les 18 h
Aquest col·lectiu de teixidores s’han proposat un gran 
repte: decorar la casa durant la Setmana Tèxtil i neces-
siten tantes mans com sigui possible. Durant totes les 
sessions farem objectes per poder vestir de color l’edifici. 
Farem grans mandales i tricotarem per aconseguir mate-
rialitzar el repte.
A càrrec de Trapillerxs de Barcelona
Col•labora: Katia

Dimecres, 8 i 15 de maig, de 9.30 a 12.30 h
Aprendrem els punts bàsics de brodat per cada tipus de 
tipografia, especialment al lettering modern i l’escriptura 
cal•ligràfica. Brodarem textos, inicials i minicartells amb fra-
ses conegudes per penjar a casa o a l’estudi. Experimenta-
rem amb paper i teles, barrejarem tècniques de brodat amb 
textos monocroms, o acolorits. Podeu portar esbossos amb 
una idea prèvia del que voleu escriure brodant.
No es necessiten coneixements previs de brodat.
A càrrec de MisakoMimoko

Dissabte, 11 de maig, a les 10.30 h
Vine a teixir-te un top de ganxet per lluir aquest estiu. Ne-
cessites saber els punts bàsics i portar fil de cotó i ganxet 
de 4 o 4,5 mm .
*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller.
A càrrec de Lady Crochet

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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RENOVA LA ROBA

dIEs dE rECollIdA: del dimecres 8 al dimecres 15 de 
maig, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
dIA dE l’INTErCANVI: divendres, 17 de maig, a les 17.30 h
Si vols participar com a voluntari o voluntària inscriu-te a 
través del nostre web.
Activitat dins la programació de l’Aula Ambiental. Per a 
més informació consulteu la pàgina 34.

Dijous, 23 de maig i 20 de juny, 18 h
Si t’agrada tricotar amb ganxet o fent mitja i vols conèixer 
gent amb la mateixa afició per compartir idees, projectes 
o simplement passar l’estona, no dubtis a venir a les 
tardes de tricot.
Aquestes estones no estan supervisades per professorat.

Dissabte, 25 de maig, a les 10.30 h
Descobreix un munt de punts de fantasia de ganxet que 
pots fer combinant els punts bàsics. Practicarem diferents 
punts per tal que després els puguis aplicar als teus 
projectes!
És necessari saber els punts bàsics i portar fils de cotó de 
dos colors i ganxet de 3,5 o 4 mm.
*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller.
A càrrec de Lady Crochet

Dijous, 30 de maig, a les 19 h
Vine a conèixer de primera mà la sorprenent història de 
Marie Suarez, una infermera belga de pares asturians 
que, per voltes de la vida, s’ha convertit en tot un referent 
del brodat tradicional. 
A càrrec de l’Editorial Gustavo Gili

TE I TRICOT

PUNTS DE FANTASIA A CROCHET *

MARIA SUÁREZ ENS PARLA DE BRODAT

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

SETMANA TÈXTIL

Del dissabte 1 al dijous 6 de juny no et voldràs perdre cap activi-
tat. Cada dia tindreu una proposta per aprendre diferents tècni-
ques relacionades amb l’art tèxtil.
Hi col·labora: Wonder Photo Shop de Fujifilm
Per a més informació pots consultar la programació específica 
i el nostre web.

Del dissabte 1 de juny al dijous 6 de juny
Podràs venir a visitar la instal•lació que haurem muntat amb 
tots els amigurumis rebuts en la convocatòria d’Amigurumi. 
Més informació a la pàgina 29.

Dissabte, 1 de juny, a les 12 h
Iniciem la Setmana Tèxtil sortint el dissabte a celebrar el 
Dia Mundial de Teixir en Públic. Ens trobarem a la plaça 
Molina i celebrarem junts aquest dia amb les botigues i 
les persones que tenen aquesta afició de teixir en qualse-
vol època de l’any.

Dilluns, 3 de juny, a les 18 h  
DE PARAIGÜES A PEÇA DE VESTIR
Dimarts, 4 de juny, a les 18 h 
TOTEBAG GYOTAKU
Dimecres, 5 de juny, a les 18 h 
BRODAT PUNCH NEEDLE
Dijous, 6 de juny, a les 18 h 
TROBADA AMB COMUNITATS TEIXIDORES

INSTAL·LACIÓ AMIHORTIGURUMI

WWKiP-DIA MUNDIAL DE TEIXIR EN PÚBLIC

TASTETS TÈXTILS

COSTURA SOLIDÀRIA: NINOS DE DRAP PER  
ALS INFANTS REFUGIATS

Dissabte, 15 de juny, a les 10.30 h
Ens sumem a la iniciativa de l’ONG Acción Planetaria per 
cosir ninos de drap per als infants refugiats. Tant si saps 
cosir com si no en saps tothom és útil i benvingut, com més 
ninos fem entre tots, més rialles arrencarem als infants.
Hi col·labora: Gutterman

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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AULA AMBIENTAL

dIEs dE rECollIdA: del dimecres 8 al dimecres 15 de 
maig, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
dIA dE l’INTErCANVI: divendres, 17 de maig, a les 17.30 h
Comença a classificar la roba que està en bon ús però 
que ja no fas servir. Tens l’oportunitat de donar-li una altra 
vida. Perquè, conjuntament amb altres equipaments de la 
ciutat, muntem un mercat d’intercanvi de roba: porta’ns la 
roba que ja no usis i vine el dia de l’intercanvi a bescan-
viar els teus punts.
Si hi vols participar com a persona voluntària inscriu-te a 
través del nostre web.

Dilluns, 13 de maig, a les 18.30 h
Que no t’angoixi el dia a dia i organitza’t el temps d’una 
forma diferent amb una xerrada on començaràs el teu 
propi quadern de tasques.
A càrrec de Clara Bayona de Wood Love

Dijous, 16 de maig, a les 17 h
Tothom ha sentit parlar del sistema Meri Kondo per or-
ganitzar els espais de la casa i promoure un estil de vida 
minimalista i ordenat. Una filosofia on el menys és més i 
que posada en pràctica repercutirà de forma directa en el 
nostre dia a dia més quotidià. Activitat emmarcada dins el 
Renova la Roba.

Servei d’educació i informació ambiental del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. Situat al centre cívic Vil•la Urània 
ofereix serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fo-
mentar la cultura de la sostenibilitat.

RENOVA LA ROBA

CONEGUEM EL BULLET JOURNAL

ORGANITZA L’ARMARI, OPTIMITZA EL TEU ESPAI

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 34/35

SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA

Connecta’t a l’energia sostenible, neta i eficient!

Dissabte, 1 de juny, a les 11 h
Vine a conèixer aquest equipament domòtic de la mà de 
l’equip d’arquitectura que l’ha dissenyat.
En col•laboració amb SUMO Arquitectes

Dijous, 13 de juny, a les 18 h
Energia, potència, lectura real i estimada… Taller per en-
tendre amb claredat tots els conceptes que apareixen a la 
factura de la llum.
En col·laboració amb el Punt d’Assessorament Energètic 
de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

Dijous, 20 de juny, a les 18 h
Recomanacions i consells d’estalvi per reduir el consum i 
la factura de llum, gas i aigua.
En col·laboració amb el Punt d’Assessorament Energètic 
de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

Dimecres, 19 de juny, a les 19 h
En el marc de la Setmana Europea de l’Energia vine i par-
ticipa en aquesta taula rodona d’experts i expertes on es 
tractaran temes com la transició energètica, quina serà l’e-
nergia del futur o quin impacte social té el sistema energè-
tic tal com el coneixem.
Taula moderada per Jordi Díaz-Marcos (UB, ACCC) i amb 
la participació de l’IREC, l’ICN2, l’ICMAB, l’ICFO, el CNM 
i la Xarxa per la Sobirania Energètica.

VISITA TÈCNICA A VIL·LA URÀNIA

ENTENDRE I COMPRENDRE LA FACTURA DE LA LLUM

HÀBITS AMB ELS SUBMINISTRAMENTS DOMÈSTICS

TAULA RODONA: “L’ENERGIA DEL FUTUR  
O EL FUTUR DE L’ENERGIA?”

De l’1 al 9 de juny
En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, els equi-
paments municipals de Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
organitzen un conjunt d’activitats relacionades amb l’agri-
cultura de proximitat.
Per a més informació podeu consultar la programació 
específica.

AGRICULTURA DE PROXIMITAT

Dimecres, 5 de juny, a les 19h
Reptes i amenaces a què s’enfronta el Parc Natural de 
Collserola i el privilegi que suposa tenir un espai natural 
d’aquestes característiques a tocar de l’àrea metropolita-
na del Barcelona. Com podem preservar-lo i potenciar-lo?
A càrrec de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Coll-
serola i l’Assemblea 15M Sarrià-St. Gervasi

EL FUTUR DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

LA INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE L’ACTIVITAT
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d’infància  
i famílies

ESPAI FAMILIAR LA SALETA:  
INFANTS DE 0 A 3 ANYS I LES SEVES FAMÍLIES

ESPAI DE JOC I RELACIÓ

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Espai que ofereix un ambient acollidor
on poder jugar, experimentar, compartir 
opinions, experiències i relacionar-se 
amb altres infants i adults.
Per infants de 0-3 anys amb les seves 
famílies.

Horaris i grups:
• ESPAI FAMILIAR 

De dilluns a dijous de 10.30 a 12.30 h  
Per a infants de 9-10 mesos a 3 anys acompanyats, 
preferiblement, de la seva mare o pare. 
Quota trimestral: 13.41 € (1 dia a la setmana), 
26.83 € (2 dies a la setmana).

• JOC EN FAMíLIA 
De dilluns a dimecres de 16.30 a 18 h o de 18 a 
19.30 h  
Per a infants de 9-10 mesos a 3 anys amb adult 
acompanyant. . 
Quota trimestral: 13.41 € (1 dia a la setmana).

• ESPAI NADÓ 
Divendres d’11 a 13 h  
Per a infants de 0 a 9-10 mesos acompanyats de la 
seva mare o pare. 
Quota trimestral: 13.41 € (1 dia a la setmana).

• GRUP P3 
Dijous de 17 a 19 h 
Per a infants nascuts el 2015 amb adult acompanyant. 
Quota trimestral: 13.41 € (1 dia a la setmana).

Inici de les activitats a partir del 23 d’abril
+info: zerotres@vilaurania.net
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Dijous, 4 d’abril, 2 de maig i 6 de juny, de 18.30 a 20 h
La Lliga de la llet ofereix suport i assessorament per a 
resoldre els problemes d’alletament.

4 d’abril: “L’alletament passats els 6 primers mesos. 
Com? Quan? Fins quan?”
2 de maig: “Quin sentit té alletar avui en dia? Les di-
ferències entre donar el pit i donar biberó. L’alletament 
és instintiu?”
6 de juny: “Com facilitar l’alletament des del principi”

Nota important: Sigui quin sigui el contingut inicial de la 
xerrada, es parlarà sempre de tots els temes que interes-
sin a les mares que estiguin presents el dia de la reunió.

A càrrec de l’Eva Donat, mare i monitora acreditada per 
part de La Lliga de la Llet Internacional www.llli.org. i 
membre de la Lliga de la Llet de Catalunya www.lalliga-
delallet.org.

Dimarts, 9 i 23 d’abril, 14 i 28 de maig i 11 de juny, 
d’11.30 a 13.30 h
Alba Lactància Materna ofereix informació i suport a to-
tes les mares que vulguin gaudir d’una lactància exitosa. 

A càrrec de Sònia Canal, assessora de lactància d’Alba 
Lactància Materna albalactanciamaterna.org

 

Dimarts, 30 d’abril, 21 de maig i 18 de juny, d’11.30 a 
13.30 h
Espai obert per informar-se i compartir experiències 
entorn l’embaràs, el part, el postpart.
 
A càrrec de Laia Belles, psicòloga perinatal i sòcia de 
Dona Llum www.donallum.org

Grups oberts i gratuïts
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GRUPS D’ASSESSORAMENT I SUPORT FAMILIAR

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

LA LLIGA DE LA LLET

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

TROBADES DONA LLUM (EMBARÀS,  
PART I POSTPART)

CASAL INFANTIL: DE P4 A 6è

TALLERS FAMILIARS

CASAL DIARI

CASAL DE PRIMAVERA

CASAL D’ESTIU

Espai de trobada per infants de P4 a 6è on s’ofereixen 
activitats de ludoteca, manualitats, jocs, cuina, expressió 
corporal, tallers, sortides, ciència...
L’horari és segons grup:
• Dilluns, dimarts i/o dimecres, de 17 a 19.30 h (in-

fants de P4* a 6è)
• Dijous, de 17 a 19.30 h (infants de 3r a 6è)
* Els infants de P4 només poden venir un dia.

INSCRIPCIONS a partir de l’1 d’abril (de dilluns a diven-
dres, de 15 a 20 h).

Preu infants P5 a 6è:  
26.83 € / trimestre (d’1 a 4 dies a la setmana)
Preu infants P4:  
13.41 € / trimestre (1 dia a la setmana)

15 i 16 d’abril, de 9.30 a 13.30 h (per infants de P4 a 6è)

CAl INsCrIpCIÓ prèVIA del 8 al 12 d’abril (de dilluns a 
divendres de 15 a 17 h i de 19 a 20 h)
plACEs lIMITAdEs. 
Preu: 21.56 €

INsCrIpCIoNs oNlINE: a partir del dissabte  
27 d’abril a les 9 h
Casal d’estiu per setmanes:  
del 25 de juny al 19 de juliol.
Horari: de dilluns a divendres  
de 9.30 a 13.30 h
Preus:
• 1a setmana (4 dies): 53.60 €
• 2a, 3a i 4a setmana (5 dies): 67 €

Tallers trimestrals especialitzats pensats perquè l’infant i 
l’adult puguin jugar i compartir una estona en família.
Vegeu la programació específica a l’apartat de tallers del 
centre cívic (pàgina 15)

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Inici de les activitats a partir de l’1 d’abril
+info: infantil@vilaurania.net



Activitats en família, obertes i  
gratuïtes, per infants acompanyats  
d’un adult, cada divendres de  
17.30 a 19 h: ludoteca familiar,  
Petit Cine Club (Barcelona Districte  
Cultural), manualitats, cuina,  
ciència, espectacles i calendari festiu.
Aforament limitat.  
Cal inscripció prèvia el mateix dia 
 a partir de les 17 h.

Dissenya la teva mascota 
de butxaca!
Dissabtes, 24 d’abril i 4 de 
maig, d’11 a 13 h
A càrrec d’Adrià Colominas, 
de Makeat.tech

 
Dissabtes 6 d’abril i 15 de 
juny, d’11 a 13 h 
 
A càrrec de Nextkidz

Dissabtes, 4 i 11 de maig, 
d’11 a 13 h 
Plus material: 5€
A càrrec de Pilar  
Gonzalo

Dissabtes 27 d’abril,  11 
de maig i 1 de juny, d’11 
a 13 h 
Plus de material per sessió: 3 €
A càrrec de Muntsa Holgado
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TALLERS INFANTILS DELS DISSABTES

DIVERDIVENDRES

ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS  
amb adult acompanyant

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA

IMPRESSIÓ 3D

ROBÒTICACUINES DEL MÓN

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Per a infants de 8 a 11 anys (nascuts entre el 2007 i el 2010).
Els tallers seran de dues sessions independents, els 
infants es poden apuntar només a una sessió o bé a les 
dues. Pel que fa als tallers d’”Impressió 3D” i “Aprèn a 
cosir a màquina” cal apuntar-se a les dues sessions. 
Preu 1 sessió: 5,39 € (2 h) 
Preu 2 sessions: 10,78 € (4 h)
* Les inscripcions seran presencials a partir de l’1 d’abril: de dilluns a divendres, de 
15 a 17 h, al Casal Infantil (2a planta) de la Vil•la Urània. El pagament es pot fer 
amb targeta o per transferència bancària, no s’acceptaran diners en metàl·lic

XERRADES

Dijous, 4 d’abril, a les 18 h
Xerrada per facilitar informació sobre els tràmits, permi-
sos, ajuts econòmics, recursos i serveis educatius per a 
famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys (escoles bressol, 
espais familiars, ludoteques, mares/pares de dia...). 

Organitzada conjuntament amb el PIAD, el PIJ de Sarrià-
Sant Gervasi

Dimarts, 30 d’abril, a les 18.15 h
El teu part no ha estat com esperaves? Necessites com-
partir-ho amb d’altres mares que han viscut experiències 
semblants? Vine i comparteix!

A càrrec de Laia Belles, psicòloga especialitzada en psi-
cologia perinatal.
Organitzat conjuntament amb Dona Llum.

Dilluns, 27 maig, a les 18.15 h
Tens una o més cesàries anteriors? Vols parir vaginal-
ment en el futur? Vols tenir informació sobre aquesta 
opció i com portar-la a terme amb optimisme i seguretat? 
Vine a aquesta xerrada, resol els teus dubtes, apodera’t i 
fes xarxa.

A càrrec d’una llevadora de Dona Llum.  
Organitzat conjuntament amb Dona Llum.

Dilluns, 17 de juny, a les 18.15 h
Has pensat com t’agradaria que fos el teu part? I la rebu-
da al teu nadó? Taller pràctic: Com pots fer el teu pla de 
part i naixement. 

A càrrec de llevadores i sòcies de Dona Llum.
Organitzat conjuntament amb Dona Llum.

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Activitats gratuïtes. Places limitades.  
Cal inscripció online a barcelona.cat/ccvil.laurania

“RECURSOS EDUCATIUS I DE CRIANçA  
PER A FAMÍLIES NOVELLES”

TROBADA: “QUAN EL PART NO HA ESTAT COM 
ESPERAVES”

XERRADA: “DRETS DE LES EMBARASSADES I 
ELS NADONS”

XERRADA: “EL PART VAGINAL DESPRÉS DE 
CESÀRIA

Casal d’estiu ‘L’estiu dels petits’: de P4 a 2n
Cada setmana descobrirem un món diferent a través de 
sortides, jocs, tallers i molt més!
Casal d’estiu ‘Estiu a Urània!’: de 3r a 6è
Tallers setmanals especialitzats per a aprendre i divertir-te 
a la vegada!



associació
d’entitats

Arran de la creació d’aquest nou equipament ha nascut 
l’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE VIL·LA URÀNIA

PER QUÈ? 
Doncs perquè des que es va començar a parlar del “Pro-
jecte Vil·la Urània” volíem implicar-nos en la seva gestió. 

COM? 
Participant de la programació de l’equipament juntament 
amb l’equip del Centre Cívic i l’Ajuntament en diferents 
comissions de treball.

QUI SOM? 
Actualment la JUNTA DE LA VIL·LA la formem 10 entitats:
• AVV I COMISSIÓ DE FESTES DEL BARRI DEL FARRÓ
• COLLA HUMORíSTICA DE SANT MEDIR
• AVV AMICS D’UN FARRÓ DIGNE
• ASS. DE COMERCIANTS I ARTESANS  

DEL BARRI DEL FARRÓ
• GERMINAL SCCL
• ASTER AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE BARCELONA
• ASTRO BARCELONA
• ESCOLA LYS SCCL
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ  

CIENTíFICA
• FUNDACIÓ CIÈNCIA EN SOCIETAT
• CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA
• DIABLES FARRÓFOC

En l’intent de ser el màxim de transversals possible, 
estem oberts a rebre noves entitats per tal que formin part 
de la cogestió d’aquest equipament tan esperat del barri.
Podeu posar-vos en contacte mitjançant el correu: 
federacio.urania@gmail.com

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE VIL·LA URÀNIA
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activitats  
del barri

SANT JORDI AL FARRÓ

COMPARTEIX EL TEU LLIBRE

CONCURS DE DIBUIX

El centre cívic Vil·la Urània i l’Associació de veïns i 
Comissió de festes del barri del Farró et convidem a 
celebrar la diada de Sant Jordi a la plaça Mañé i Flaquer 
on podreu trobar, a banda de parades de llibres i roses, 
diferents activitats per a totes les edats.

Dimarts, 23 d’abril, durant tot el dia
Porta el teu llibre de capçalera, explica’ns per què ho és i 
comparteix-lo amb la lectura d’algun fragment.

Dimarts, 23 d’abril, durant tot el dia
Si tens fins a 12 anys, participa en el concurs de dibuix de 
Sant Jordi. Pots portar-lo a la plaça o fer-lo allà mateix!
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calendari 
d’activitats

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES

Del 27 d’abril al 10 de maig
Busca frases fetes als diferents comerços del Farró! Em-
plena la butlleta, entrega-la a la Vil·la Urània i entraràs en 
un sorteig que es farà el dia 11 de maig.
En col·laboració amb l’Associació d’Entitats Vil·la Urània, 
el Consorci de Normalització Lingüística i Farró Comerç.

ACTIVITATS DEL BARRI



CALENDARI D’ACTIVITATS

 DLL 1 19 h Taula rodona: “Parlem del temps” PÚBLIC ADULT

DIX 3 10 h Gestiona les fotos del teu mòbil PÚBLIC ADULT

DIX 3 19 h
Xerrada: “Desenvolupament per a la 
millora del rendiment cognitiu de les 
persones amb síndrome de Down”

PÚBLIC ADULT

DIJ 4 18:30 h Xerrada: “Recursos educatius i de 
criança per a famílies novelles”

PÚBLIC  
FAMILIAR

DIJ  4 18 h Estones entre fils: bossa de ganxet PÚBLIC ADULT

DIJ 4 18:30 h
Xerrada: “El cooperativisme obrer 
de barcelona (1875-1939) a través 
de les seves imatges”

PÚBLIC ADULT

DIV 5 10 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DIV 5 17:30 h Diverdivendres: Ludoteca PÚBLIC  
FAMILIAR

DIV 5 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DIS 6 11 h Amigurumi Zannia, la Pastanaga PÚBLIC ADULT

DIS 6 18 h Concert: Mazoni PÚBLIC ADULT

DLL 8 19 h Conferència: “Llorenç Presas i la 
meteorologia catalana del s. XIX” PÚBLIC ADULT

DIX 10 10 h El mòbil i el núvol PÚBLIC ADULT

DIX 10 19 h Conferència: “Recerca de civilit-
zacions extraterrestres” PÚBLIC ADULT

DIJ 11 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DIX 24 10 h Aplicacions del mòbil PÚBLIC ADULT

DIV 26 17:30 h Diverdivendres: Petit Cineclub 
“El Grúfal”

PÚBLIC  
FAMILIAR

DIV 26 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DIV 26 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DIS 27 10:30 h Costura participativa PÚBLIC ADULT

DIS 27 12 h Visita guiada a l’Espai expositiu 
Josep Comas i Solà

TOTS ELS 
PÚBLICS

DIM 30 18 h Tardes creatives amb GG: Macramé PÚBLIC  
ADULT

DIM 30 18:15 h Xerrada: “Quan el part no ha 
estat com esperaves” 

PÚBLIC  
FAMILIAR

 

ABRIL

MAIG

48/49CALENDARI D’ACTIVITATS

DIJ 2 18 h Estones entre fils: funda d’ulleres PÚBLIC ADULT

DIV 3 17:30 h Diverdivendres: Ludoteca PÚBLIC  
FAMILIAR

DIS 4 18 h Òpera en ruta: “Al Dente” TOTS ELS 
PÚBLICS

DIM 7 18 h Teixim comunitat PÚBLIC ADULT

DIX 8 10 h Coneix el núvol PÚBLIC ADULT

DIX 8 19 h Xerrada: “Les abelles de la mel 
i l’home” PÚBLIC ADULT

DIJ 9 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DIV 10 17:30 h Diverdivendres: “De l’abella a 
l’espelma”

PÚBLIC  
FAMILIAR

DIV 10 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DIV 10 19 h Recital: ‘Dona-foc, la dona que 
es crema’ PÚBLIC ADULT

DIS 11 10:30 h Top d’estiu a crochet PÚBLIC ADULT

DIS 11 11 h Cera d’abelles i espelmes PÚBLIC ADULT

DLL 13 18:30 h Coneguem el bullet journal PÚBLIC ADULT

DLL13 19 h Conferència: “El Sol, la nostra 
estrella” PÚBLIC ADULT

DIM 14 18 h Teixim comunitat PÚBLIC ADULT

DIX 15 10 h Eines de Google PÚBLIC ADULT

DIX 15 19 h Tast de mels PÚBLIC ADULT

DIJ 16 17 h Organitza l’armari, optimitza el 
teu espai PÚBLIC ADULT

DIV 17 17:30 h Diverdivendres: Sessió de contes PÚBLIC  
FAMILIAR

DIV 17 17:30 h Intercanvi: Renova la roba PÚBLIC ADULT

DIV 17 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DIV 17 19:30 h Conferència: “L’arribada de 
l’home a la lluna” PÚBLIC ADULT

DIS 18 10:30 h La ciència de la rebosteria PÚBLIC ADULT

DIS 18 11:45 h Il·lustració naturalista: abelles PÚBLIC ADULT

DIS 18 16:15 h Il·lustració naturalista: flora PÚBLIC ADULT

DIM 21 18 h Teixim comunitat PÚBLIC ADULT

DIX 22 10 h Gestió de l’emmagatzematge PÚBLIC ADULT

DIX 22 19 h Des del cànnabis a la investiga-
ció de noves teràpies PÚBLIC ADULT

DIJ 23 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DIV 24 17:30h Diverdivendres: Taller d’Scratch PÚBLIC 
FAMILIAR

DIV 24 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DIS 25 10:30 h Punts de fantasia a crochet PÚBLIC ADULT

DIS 25 11 h Mel a la cuina PÚBLIC ADULT

DIS 25 12 h Visita guiada a l’Espai expositiu 
Josep Comas i Solà

TOTS ELS 
PÚBLICS

DLL 27 18:15 h Xerrada: “Part vaginal després 
de cesària”

PÚBLIC  
FAMILIAR



DIM 28 18 h Tardes creatives amb GG: Quilts PÚBLIC ADULT

DIX 29 10 h Ofimàtica al núvol PÚBLIC ADULT

DIV 31 17:30 h Diverdivendres: Taller de cuina PÚBLIC  
FAMILIAR

DIV 31 19 h Maria Suárez ens parla de brodat PÚBLIC ADULT

 

CALENDARI D’ACTIVITATS

DIS 1 11 h Visita tècnica a Vil·la Urània PÚBLIC 
ADULT

DIS 1 12 h WWKiP-Dia Mundial de Teixir en Públic PÚBLIC 
ADULT

DIX 5 10 h Internet: cerques i seguretat PÚBLIC 
ADULT

DIX 5 19 h 100 Secrets dels oceans PÚBLIC 
ADULT

DIX 5 19 h El futur del parc de Collserola PÚBLIC 
ADULT

DIV 7 17:30 h Diverdivendres: Ludoteca PÚBLIC 
FAMILIAR

DIV 7 18 h Tardes de patch PÚBLIC 
ADULT

DIM 11 18 h Tardes creatives amb GG: Brodat PÚBLIC 
ADULT

DIX 12 10 h Google maps i google earth PÚBLIC 
ADULT

DIX 12 19 h “Bases neuronals de la síndro-
me de Down”

PÚBLIC 
ADULT

DIJ 13 18 h Cineknitting PÚBLIC 
ADULT

DIJ 13 18 h Entendre i comprendre la factu-
ra de la llum

PÚBLIC 
ADULT

DIV 14 17:30 h Diverdivendres: 
Una tarda d’Scalextric!

PÚBLIC 
FAMILIAR

DIV 14 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC 
ADULT

DIV 14 19 h Conferència: Mileva Marick PÚBLIC 
ADULT

DIS 15 10:30 h Costura solidària PÚBLIC 
ADULT

DIS 15 12 h Visita guiada a l’Espai expositiu 
Josep Comas i Solà

TOTS ELS 
PÚBLICS

DLL 17 18:15 h Xerrada: El pla de part PÚBLIC 
FAMILIAR

DLL 17 19 h De la pila al nou model energètic PÚBLIC 
ADULT

DIX 19 10 h Què hi ha darrera internet? PÚBLIC 
ADULT

DIX 19 19 h Fem coca de Sant Joan PÚBLIC 
ADULT

DIX 19 19 h Taula rodona: “L’energia del 
futur o el futur de l’energia”

PÚBLIC 
ADULT

DIJ 20 18 h Te i tricot PÚBLIC 
ADULT

DIJ 20 18 h Hàbits amb els subministra-
ments domèstics

PÚBLIC 
ADULT

DIV 21 18 h Tardes de patch PÚBLIC 
ADULT

JUNY
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c/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
Tel. 93 706 12 95
     Ferrocarril: Sant Gervasi L6, 
     Pl. Molina L7, Gràcia L6 o L7 
     V15, V17, D40, 27, 24, 114
     Fontana L3
     Gran de Gràcia, 155

barcelona.cat/ccvil.laurania
informacio@vilaurania.net

De dilluns a divendres de 9 a 22 h 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Vil·la Urània

Associació d’Entitats


