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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.

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.

CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Vil·la Urània posa a la disposició de 
grups i de les entitats diferents espais i sales per realitzar 
reunions i activitats. Consulteu-ne la disponibilitat i les 
condicions.

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 
Dimecres, 30 d’octubre, de 10 a 12 h, per resoldre dubtes 
relacionats amb “productes i serveis de Google”
Dimecres, 27 de novembre, de 10 a 12 h, per resoldre dub-
tes relacionats amb els mòbils i Internet

AULA OBERTA DE COSTURA 
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: consultar a partir del 30 de setembre
Col·laborador: Alfa

SERVEIS

SERVEIS DEL CENTRE CÍVIC



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS DE TARDOR

Grup A: Dimarts, 10 de setembre, a les 10.30 h 
Grup B: Dimarts, 10 de setembre, a les 16.30 h
Activitat gratuïta dirigida a tothom que vulgui aprendre a fer 
la inscripció online al web del centre cívic. Aprèn a crear un 
usuari per poder reservar entrades als espectacles, inscriu-
re’t als tallers, consultar les teves reserves, etc.

APRÈN A FER LA INSCRIPCIÓ ONLINE

La Vil·la Urània se suma a la Festa Major del barri!

FESTA MAJOR DEL FARRÓ

Dijous, 12 de setembre, a les 17.30 h
Inauguració de l’exposició de les fotografies participants 
al concurs de fotografia del Farró.

Dissabte, 14 de setembre, a les 18 h
Coneix l’obra d’aquest il·lustre astrònom de la mà d’As-
troBarcelona.
A càrrec d’AstroBarcelona.

Dissabte, 14 de setembre, a les 11 h
Gaudim, grans i petits, de la Festa Major del Farró sortint 
al carrer a jugar! Davant de la Vil·la Urània podreu fer 
córrer la rutlla, ballar la baldufa i aprendre a jugar amb els 
jocs de sempre. Diversió en família assegurada!

Dijous, 12 de setembre, a les 21.30 h
Combatrem la calor amb una celebració en pantalla gran 
del grup Queen, de la seva música i de la seva icona més 
singular, Freddie Mercury. 
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA  
DEL FARRÓ

VISITA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP COMAS I SOLÀ

JOCS TRADICIONALS DE FESTA MAJOR

CINEMA A LA FRESCA: “BOHEMIAN RHAPSODY”

6/7
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TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Dimecres, de 19 a 21 h
Del 2 al 30 d’octubre

Curs d’iniciació gratuït a la impressió 3D en el qual apren-
dràs tot allò relacionat amb aquesta tecnologia perquè pu-
guis dissenyar i fabricar peces en 3D. Aprendràs a crear 
gairebé qualsevol objecte des de zero, a més d’adquirir 
unes aptituds que potenciaran la creativitat.

INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D

Dimecres, 30 d’octubre, de 12 a 14 h: per resoldre dub-
tes relacionats amb “productes i serveis de Google”
Dimecres, 27 de novembre, de 10 a 12 h: per resoldre 
dubtes relacionats amb els mòbils i Internet

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

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER A ADULTS

AULA DIGITAL

Els dimecres, de 10 a 12 h
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:

• Octubre: productes i serveis de Google
 - Dimecres, 2: GOOGLE CALENDAR
 - Dimecres, 9: KEEP
 - Dimecres, 16: DRIVE
 - Dimecres, 23: PLAY MUSIC

• Novembre: mòbils i internet
 - Dimecres, 6: EL MÒBIL I EL NÚVOL
 - Dimecres, 13: APLICACIONS DEL MÒBIL
 - Dimecres, 20: GESTIÓ DE L’EMMAGATZEMATGE

ACTIVITATS FORMATIVES

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dimarts, de 18 a 19.30 h 
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
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

Divendres, 13 de setembre, 18 d’octubre, 29 de novembre 
i 20 de desembre, a les 18 h
El Col·lectiu Iguana, un grup de veïns amants del cine-
ma d’autor, es reuneixen per visionar col·lectivament una 
pel·lícula. T’hi apuntes?
A càrrec del Grup Iguana

Dimecres, de 20 a 21.30 h 
Del 9 d’octubre al 4 de desembre
Et proposem un curs gratuït per introduir-te en el funciona-
ment general d’una emissora de ràdio i obtenir les eines i co-
neixements específics d’aquest mitjà per poder desenvolupar 
un programa de ràdio.
A càrrec de Raúl Gallegos

CLUB DE LECTURA EN FRANCÈS

CINEFÒRUM

INICIACIÓ A LA RÀDIO

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.
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TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Del 4 d’octubre al 16 de novembre
La Mostra és una iniciativa del Districte per promocionar 
el teatre local i té la col·laboració de diferents entitats i 
companyies de teatre amateur de Sarrià-Sant Gervasi.

VI MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE SARRIÀ - 
SANT GERVASI

Divendres, 4 d’octubre, a les 19 h
Hi ha llops que devoren famílies i bèsties que regalen roses, 
així com finals feliços amb una moralitat dubtosa i cants de 
signes orgullosos. Històries fantàstiques que són finestres a la 
pròpia vida. 
A càrrec d’Urpes-T de Panteres Grogues

Dissabte, 26 d’octubre, a les 19 h
L’amistat de tota la vida es posa en perill per la compra 
d’una agosarada obra d’art, detonant la incomprensió, la 
intolerància i com de fràgil pot ser una amistat. Tot amanit 
amb uns diàlegs intel·ligents i amb humor, molt d’humor.
A càrrec de la cia La Bambolina Negra

Divendres, 8 de novembre, a les 19 h
Dos germans passen un moment complicat... Podran el 
Gumer i la Sindy resoldre els seus problemes? 
A càrrec del grup de teatre Molt Particular

Dissabte, 16 de novembre, a les 19 h
Una història d’amor? Una relació sincera d’amistat i amb 
dret a…? Són les possibilitats que se’ns ofereixen en 
aquesta obra.
A càrrec de l’Elenc Teatral J.V.Foix

LA VIDA ES UN CUENTO

ART

ES LLOGA HABITACIÓ AMB VISTES

SENYORA FLORENTINA I EL SEU AMOR HOMER

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Dissabte, 26 d’octubre, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
La Vil·la Urània obrirà les portes a aquest festival que té com 
a objectiu la difusió i promoció de l’arquitectura oferint jorna-
des de portes obertes a edificis i monuments singulars.
Per a més informació: www.48hopenhousebarcelona.org/

48H OPEN HOUSE BCN

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

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte, 9 de novembre, a les 18 h
Afineu, que heu de descobrir un misteri. Perquè qui canta 
els seus mals espanta i quan els thrillers són thrillers els 
mals que cal espantar són molts.
A càrrec de Ual·la

Dissabte, 30 de novembre, a les 18 h
Són dones, no estadístiques. I la seva por i la seva ràbia 
arriben als espectadors amb més força que les bufetades, 
físiques i psíquiques, que elles han rebut dia rere dia.
A càrrec de Cia. La Jarra Azul

Dissabte, 14 de desembre, a les 18 h
Camp d’Argelers: sorra de platja, aigua de mar... I deses-
peració. I por. I fred. I gana. I 100.000 persones refugia-
des que ho havien perdut tot.
A càrrec d’Aina Huguet (El Maldà)

MÚSICA: INDIGESTA FAMA

TEATRE: 3, 2, 1… ZERO!

TEATRE: RASTRES - ARGELERS!



12/13ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

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

PETIT CINECLUB

Divendres, 25 d’octubre, a les 17.30 h
La Satsuki i la Mei, alegres i imaginatives, es traslladen 
a una nova casa al camp on faran amistat amb el Totoro, 
un esperit del bosc.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

Divendres, 29 de novembre, a les 17.30 h
Arriba l’aniversari del Cavall, i l’Indi i el Cowboy volen fer-
li un regal que no oblidi mai per a demostrar-li que seran 
amics per sempre.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

Divendres, 27 de desembre, a les 11.30 h
L’Ernest i la Celestine viuran tota mena d’aventures men-
tre es preparen per a l’arribada de l’hivern.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

EL MEU VEÍ TOTORO

PÀNIC A LA GRANJA

ERNEST & CELESTINE, CONTES D’HIVERN

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Del 12 al 24 de novembre
Vine a descobrir el nou vídeo de l’artista Julia Llerena, titulat 
Estación Biológica (2019). Filmat en un parc desèrtic a la re-
serva natural de La Paz (Baixa Califòrnia Sud), mostra el lloc 
on la mateixa Llerena va construir una antena per connectar 
la Terra i el Cel.
En col·laboració amb el Festival Loop

FESTIVAL LOOP

En motiu del dia internacional contra la violència vers les 
dones hem organitzat un seguit d’activitats per a visibi-
litzar i donar suport a qui pateix o ha patit aquest tipus 
de violència. Per a més informació podeu consultar la 
programació específica.

NOVEMBRE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE MASCLISTA

Dimarts, 19 de novembre, a les 18 h
Què és la bellesa? És un do de la natura, una elecció 
personal o una obligació social? A partir de la moda, els 
videoclips i la publicitat, reflexionarem sobre el concepte 
de bellesa, les imposicions estètiques i la seva relació 
amb les discriminacions de gènere.
A càrrec del PIAD Sarrià-Sant Gervasi

Dissabte, 30 de novembre, a les 18 h
Per a més informació consulteu la pàgina 11.

XERRADA: LA BELLESA IMPOSADA

TEATRE: 3, 2, 1… ZERO!



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Aquest trimestre t’obrim la cuina de Vil·la Urània per 
aprendre receptes tradicionals de tardor*

CUINA URÀNICA

Dissabte, 26 d’octubre,  a les 17 h
Prepara els panellets casolans per una castanyada ben dolça!  
Plus de material: 7€
A càrrec de Josep Vidal

Divendres, 18 d’octubre, a les 12 h
Més informació a la pàgina 18

Divendres, 13 de desembre, a les 17 h
Descobreix les receptes dels torrons i fes-los a casa 
aquestes festes.
Plus de material: 8€
A càrrec de Josep Vidal

Dissabte, 14 de desembre, a les 11 h
Aprèn a elaborar delicioses galetes i decora-les!
A càrrec de Cristina Calvo
Plus de material: 5€

PANELLETS

QUÍMICA A LA CUINA

TORRONS CASOLANS

GALETES DE NADAL

*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller i/o el 
suplement de material.



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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.
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Dissabte, 28 de setembre, a les 12 h
A través del joc, els participants hauran d’assolir un gran 
repte…fer un descobriment científic. T’hi apuntes?
En col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica

TRIA LA TEVA AVENTURA... CIENTÍFICA!

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment dedi-
cat a la divulgació que se celebra cada any en més de 30 
països d’Europa.

NIT DE LA RECERCA

Divendres, 27 de setembre, a les 17.30 h
Poden els anticossos d’alguns animals ajudar a desenvolupar 
tractaments més eficaços i menys tòxics contra el càncer?
Salvador Guardiola, IRB Barcelona.

Divendres, 27 de setembre, a les 18 h
Cotxes del futur, física de la complexitat, noves tecnolo-
gies en recerca, estratègies terapèutiques… Si vols saber 
més sobre diverses disciplines d’una manera molt amena, 
no et pots perdre aquesta sessió de microxerrades.

Divendres, 27 de setembre, a les 19 h
Ens imaginem la Xina com un país remot i una cultura 
llunyana. Sabíeu, però, que Espanya i la Xina han estat 
força connectats des del segle XIX? Com s’han relacionat 
dos països tan aparentment allunyats?
Carles Prado i David Martínez-Robles, Universitat Oberta 
de Catalunya

Dissabte, 28 de setembre, a les 11.15 h
“Trobant l’Alzheimer abans que aparegui” (sense viatjar 
en el temps en un DeLorean) és una xerrada divulgativa 
on es parlarà de l’Alzheimer, però sobretot d’una nova i 
avançada tècnica en el camp de la ressonància magnèti-
ca experimental.
Xavier López Gil, Plataforma d’imatge experimental per 
ressonància magnètica 7 teslas de l’IDIBAPS

NOUS FÀRMACS ANTITUMORALS A PARTIR D’ANTI-
COSSOS D’ALPACA

MICROXERRADES

LES RELACIONS CENTENÀRIES ENTRE  
ESPANYA I LA XINA

TROBANT L’ALZHEIMER ABANS QUE APAREGUI

Dissabte, 5 d’octubre, a les 9.45 h
Sortida en la qual persones expertes, ciutadans i ciutada-
nes treballen cos a cos per identificar el màxim nombre 
d’espècies possible d’una àrea determinada, per tal de 
fer conèixer i valorar la biodiversitat del seu barri.
Punt de trobada: Turó del Putxet
A càrrec de BioBlitz Barris

Dilluns, 7 d’octubre, a les 18 h
El dia 9 d’octubre és el Dia Mundial de la Nanotecnologia, 
la tecnologia capaç de manipular àtoms. En aquesta 
activitat ens endinsarem en el món de la nanotecnologia 
i proposarem noves idees basant-nos en un joc de creati-
vitat on el públic assistent assumirà un rol determinat.
A càrrec de Jordi Díaz-Marcos i .Joan Mendoza, de la 
Universitat de Barcelona (CCiTUB) i l’ACCC

BIOBLITZ BARRIS

NANOREPTES
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Dissabtes, 19 d’octubre i 23 de novembre, 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

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

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

MIRANT EL CEL

Divendres, 11 d’octubre, a les 18 h
Més enllà del genoma : Epigenètica a la salut i la malaltia
A càrrec del Dr. Manel Esteller i d’AstroBarcelona

Dimecres, 16 d’octubre, a les 18.30 h
Més informació a la pàgina 20.

Dimecres, 30 d’octubre, a les 18 h
En aquesta xerrada aportarem una sèrie d’arguments o 
raonaments que constituiran una resposta negativa a un 
plantejament o qüestió inicial, que podria ser la següent: 
Encara hi creus, en l’astrologia?
A càrrec de Sr. Jaume Roca, d’Aster Agrupació Astronò-
mica de Barcelona

Dimecres, 13 de novembre, a les 18 h
La llum que ens arriba de les estrelles i galàxies ofereix 
molta informació astrofísica i ens remet al passat de l’uni-
vers. Hi ha molta més llum del que sembla!
A càrrec de Jaume Mas, astrofotògraf i AstroBarcelona

MÉS ENLLÀ DEL GENOMA

LA LLUNA: EL NOSTRE SATÈL·LIT

LA FAL·LÀCIA DELS HORÒSCOPS

LA LLUM DE L’UNIVERS

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

CIÈNCIA “IN PROGRESS”

Dimecres, 9 d’octubre, a les 18 h
Més informació més amunt (pàg. 18)

100 CURIOSITATS SOBRE LA TAULA PERIÒDICA

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

El 2019 ha estat l’Any Internacional de la Taula Periòdica 
dels Elements Químics per a commemorar-la juntament 
amb el seu creador, Dmitri Mendeléiev
Per a més informació: www.taulaperiodica.cat

LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS

Dimecres, 9 d’octubre, a les 18 h
Coincidint amb l’Any Internacional de la Taula Periòdica, 
aquest llibre explora cent qüestions curioses sobre la 
taula i els elements que inclou. Vine a conèixer-les de la 
mà dels seus autors en aquesta xerrada. 

100 CURIOSITATS SOBRE LA TAULA PERIÒDICA

Divendres, 18 d’octubre, a les 12 h
Descobreix la importància i el paper dels elements quí-
mics en el nostre dia a dia.
En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Químics

QUÍMICA A LA CUINA

Dissabte, 16 de novembre, a les 11.30 h
Una exposició temporal sobre elements químics, el rello-
tge que marcava l’hora oficial de la ciutat, una biblioteca 
amb més de cent mil volums… Tot això i molt més es tro-
ba a la seu centenària de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona.
Punt de trobada: La Rambla, número 115 (davant del 
Teatre Poliorama)

VISITA: LA SEU DE LA RACAB



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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 20/21

Gaudeix de la 24a edició de la Setmana de la Ciència, 
entre el 8 i el 17 de novembre amb un munt d’activitats 
per a tots els gustos.
Per a més informació:  
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Divendres, 8 de novembre, a les 11 h
Ruta pels Jardins del Turó del Putxet per descobrir la 
biodiversitat que s’hi troba. Qualsevol ambient és impor-
tant per a conservar la natura i fins i tot el racó més urbà 
guarda sorpreses que cal conèixer i protegir.
Per a aquesta activitat cal portar targeta de transport públic.
Punt de trobada: Centre Cívic Vil·la Urània

RUTA: UNS VEÏNS BEN VIUS

Dissabte, 9 de novembre, a les 10.30 h
Els líquens són organismes formats per un fong i una 
alga que viuen en simbiosi. Són éssers molt sensibles a 
la contaminació i uns excel·lents bioindicadors de la qua-
litat atmosfèrica tal com descobrirem en aquesta sortida.
Per a aquesta activitat cal portar targeta de transport públic.
Punt de trobada: Centre Cívic Vil·la Urània
En col·laboració amb Fundació Ciència en Societat

RUTA: LÍQUENS DE BARCELONA

Dilluns, 11 de novembre, a les 18 h
Narcís Monturiol i Estarriol (1819-1885), republicà i socialista 
utòpic, té una biografia apassionant que li va conferir molta 
popularitat. Conegut sobretot pels seus esforços en la nave-
gació submarina mitjançant els seus dos Ictineus, també va 
dedicar-se a realitzar d’altres invencions no tan conegudes.
A càrrec de Carles Puig-Pla de la Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica

NARCÍS MONTURIOL, REVOLUCIÓ, UTOPIA I INVENCIÓ

Dimecres, 13 de novembre, a les 18 h
Més informació a la pàgina 19

LA LLUM DE L’UNIVERS

Divendres, 15 de novembre, a les 12 h
L’ADN és la biomolècula que conté les instruccions genèti-
ques per al funcionament dels éssers vius. Vine i experimenta 
en primera persona com s’extreu l’ADN de les fruites tal com 
es faria en un laboratori.
A càrrec de la Dra. Mireia Ortega

QUÈ SAPS DE L’ADN?

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Celebra el 50è aniversari de la missió Apolo 11 amb una 
sèrie d’activitats durant tot el trimestre de tardor.

L’ARRIBADA A LA LLUNA

Dimecres, 16 d’octubre, a les 18.30 h
En aquesta xerrada, parlarem de la nostra companya 
de viatge al voltant del Sol, la seva formació, evolució i 
estructura, fases, eclipsis…
A càrrec de Sr. Josep Maria Morén, d’Aster Agrupació 
Astronòmica de Barcelona

Dimecres, 23 d’octubre, a les 18 h
Els 50 anys de l’arribada a la Lluna i els 90 anys de la 
creació de Tintín són una bona excusa per analitzar el 
viatge a la Lluna de Tintín. Hergé va fer un gran treball de 
documentació per escriure i dibuixar aquesta aventura.
A càrrec de Xavier Bohigas, doctor en Física i professor 
jubilat de la Universitat Politècnica de Catalunya

Dimecres, 6 de novembre, a les 18 h
Commemorem aquesta fita amb una taula rodona on 
s’exposaran les implicacions històriques, científiques i 
tecnològiques que ha causat l’arribada a la Lluna.

Dimarts, 10 de desembre, a les 20 h
Observació nocturna del nostre satèl·lit des de la Vil·la 
Urània
A càrrec d’Aster Agrupació Astronòmica de Barcelona.

LA LLUNA: EL NOSTRE SATÈL·LIT

VIATGE DE TINTÍN A LA LLUNA. CIÈNCIA I FANTASIA

TAULA RODONA: 50 ANYS DESPRÉS DE L’APOLO 11

OBSERVANT LA LLUNA



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 22/23

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Dimecres, 11 de desembre, a les 18 h
Repàs sobre el pas del Dr. Ramon Margalef per la Uni-
versitat de Barcelona: estudis universitaris, la càtedra 
d’Ecologia, la docència i, sobretot, el llegat científic. 
A càrrec de la Dra. Mercè Durfort, membre de la RACAB

Dimarts, 17 de desembre, a les 18 h
Coneix la vida i l’obra d’aquest il·lustre astrònom el dia de 
l’aniversari del seu naixement. Visita comentada a l’espai 
expositiu dedicat a la seva figura.
A càrrec de Ricard Martínez

“RAMON MARGALEF: CENT ANYS DESPRÉS DEL 
SEU NAIXEMENT”

ANIVERSARI DE JOSEP COMAS I SOLÀ

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

VISITA: LA SEU DE LA RACAB

Dissabte, 16  de novembre, a les 10.30 h
Gaudeix d’aquesta activitat de cuina on es prepararan 
galetes i es decoraran com si fossin plaques de Petri.
Aquesta activitat està dirigida a públic familiar (més infor-
mació al web).
A càrrec de Serena Sgarzi

Dissabte, 16  de novembre, a les 16.30 h
Les plaques de Petri són uns estris molt utilitzats al labo-
ratori per cultivar microorganismes. En aquesta activitat 
de cuina parlarem sobre la microbiologia i prepararem 
unes “plaques de Petri” comestibles amb base de galeta.
A càrrec de Serena Sgarzi

Dissabte, 16 de novembre, a les 11.30 h
Més informació a la pàgina 18

LA CIÈNCIA DE LA REBOSTERIA (FAMILIAR)

LA CIÈNCIA DE LA REBOSTERIA (ADULT)

Dimecres, 27 de novembre, a les 19 h
Xerrada-debat per apropar la ciència a la ciutadania 
facilitant un diàleg informal sobre temes d’actualitat rela-
cionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació.
En col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica 
(CRG)

Dimecres, 4 de desembre, a les 18 h
Quins són els impactes del canvi global a Barcelona? 
Què diuen al respecte l’administració, la ciència i la socie-
tat? Et convidem a aquesta taula rodona per conèixer 
les estratègies de mitigació que s’estan duent a terme 
a la ciutat de Barcelona per fer front a la contaminació 
atmosfèrica. 
En col·laboració amb Fundació Ciència en Societat

CAFÈ CIENTÍFIC AMB EL CRG

BARCELONA A 3 BANDES



CROCHET OVERLAY*

PORTAESPELMES DE GANXET*

Dissabte, 9 de novembre, a  les 10.30 h
Descobreix una tècnica que permet crear volums i textures 
tot combinant diferents punts mentre teixim una mandala.
A càrrec de Ladycrochet

Dissabte, 30 de novembre, a  les 10.30 h
Reciclarem i forrarem amb ganxet un pot de vidre per 
convertir-lo en un portaespelmes.
A càrrec de Ladycrochet

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Divendres, 27 de setembre, 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)

TOUR DE TEIXITS

ACTIVITATS TÈXTILS

Vine a passar una estona entre fils aprenent noves tècni-
ques de la mà de creatives professionals. Calen coneixe-
ments bàsics.

ESTONES ENTRE FILS

Dijous, 3 d’octubre, a les 18 h
Aprèn a teixir amb ganxet una peça molt original: entre 
un coll i una bandana. Un complement acabat en punta 
per davant, perfecte per abrigar-te a l’hivern.
A càrrec de Lalanalú

COLL O BANDANA, TU TRIES*

Dijous, 7 de novembre, a les 18 h
Anima’t a teixir la manta de ganxet perfecta. T’ensenya-
rem punts amb textura i volum i com aplicar-los per teixir 
les mantes i cobertors que et doni la llana.
A càrrec de Lalanalú

MANTETA A PUNT PER L’HIVERN*

*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller i/o el 
suplement de material.

24/25



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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 26/27

Dijous, 10 d’octubre, 14 de novembre i 19 de desembre, 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 
mentre gaudiu d’un bon cinema i una bona companyia.
Col·labora: Katia

Dijous, 17 d’octubre i 21 de novembre, a les 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, 19 d’octubre, a les 10.30 h
Ens sumem a la iniciativa de l’ONG Acción Planetaria per 
cosir ninos de drap per als infants refugiats. 
Hi col·labora: Gutterman

Dimarts 22 octubre a les 16.30 h
La bufanda de la iaia és donar sentit a la vida a través 
de l’artesania, sabent que el que fas ajuda a empoderar 
les persones grans. La bufanda de la iaia és un projecte 
d’Amics de la Gent Gran.
A càrrec d’Amics de la Gent Gran

Dimarts, 29 d’octubre, a les 18 h
Tornen les tardes creatives GG a Vil·la Urània! La sessió 
de tardor estarà dedicada al Fair Isle knitting, un punt 
tradicional escocès ideal per a teixir fantàstiques peces 
d’hivern com les que apareixen al llibre PUNTO NÓRDI-
CO. Abans que arribi el fred, poseu fil a l’agulla.
A càrrec de l’Editorial Gustavo Gili

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR!

TE i TRICOT

COSTURA SOLIDÀRIA: NINOS DE DRAP PER ALS 
INFANTS REFUGIATS

LA BUFANDA DE LA IAIA 

TARDES CREATIVES amb GG *

*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller i/o el 
suplement de material.

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dissabte, 16 de novembre, a les 10.30 h
Vine a conèixer i participar en el Projecte de les Lletres de 
la Rita perquè tots els nadons ingressats al’UCIN de l’Hos-
pital del Vall d’Hebron tinguin el seu nom penjat. Entre tots 
farem lletres amb les creadores de la iniciativa.

Dies De recolliDa:  
del dimecres 20 al dimecres 27 de novembre,  
de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia De l’intercanvi:  
divendres, 29 de novembre, a les 17.30 h
Per a més informació consulteu la pàgina 32.

COSTURA SOLIDÀRIA: LES LLETRES DE LA RITA

RENOVA LA ROBA

Dissabte, 5 d’octubre, a les 11 h
Vols saber més sobre la xarxa social per a teixidors? 
T’ensenyarem a crear i gestionar el teu perfil per co-
mençar a buscar patrons, dissenyadors i llanes.
A càrrec de Lalanalú

XERRADA: RAVELRY, MÉS ENLLÀ DELS PATRONS

Divendres 13 i 27 de setembre, 4 i 18 d’octubre, 8 i 22 de 
novembre  i 13 de desembre, 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 
coneixements, no t’ho pensis i vine a Vil·la Urània a les 
“Tardes de patch”!
Aquestes estones no estan supervisades per professorat. 

TARDES DE PATCH



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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 28/29

NADAL CRAFT- PROJECTES EN UN DIA

Dissabte, 23 de novembre, a les 10.30 h
Fes un calendari d’advent amb la màquina de cosir i 
tingue’l a punt per donar la benvinguda al Nadal
És imprescindible saber cosir a màquina.
A càrrec de Pilar Gonzalo

Dilluns, 9 de desembre, a les 16.30 h
Aprèn a confeccionar uns complements per poder guarnir 
la taula durant aquestes festes.
És imprescindible saber cosir a màquina.
A càrrec de Pilar Gonzalo

Dimarts, 10 de desembre, a les 16.30 h
Cus una faldilla bàsica per poder estrenar durant les festes.
És imprescindible saber cosir a màquina.
A càrrec de Sisäpatterns

Dimarts, 10 de desembre,  a les 18.30 h
Aquest Nadal decora les teves postals amb un marc de 
ganxet. Aprendrem diferents punts i la tècnica per emmar-
car-les amb fils.
A càrrec de Lady Crochet

Dimarts, 17 de desembre,  a les 18.30 h
Aprofita restes de fils per fer unes boles de ganxet per deco-
rar el teu arbre de Nadal aquest any.
A càrrec de Lady Crochet

CALENDARI D’ADVENT *

DETALLS DE TAULA *

FALDILLA *

POSTALS DE NADAL AMB MARC DE GANXET *

BOLES DE NADAL*

*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller i/o el 
suplement de material.

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

BRODAT NADALENC: ARBRES D’HIVERN*

POSTALS IL·LUSTRADES*

Dimarts, 17 de desembre,  a les 16.30 h
Els arbres d’hivern estan nevats, despullats, recargolats... 
connecten la terra amb el cel i són formes molt boniques 
per brodar. He escollit uns dissenys inspirats en brodats 
nòrdics i japonesos per brodar aquest Nadal. T’hi apuntes?
A càrrec de Misako Mimoko

Dimecres, 18 de desembre,  a les 18 h
Felicita les festes dissenyant les teves pròpies postals amb 
lettering i aquarel·les.
A càrrec de Cristina Garcia de Tintailustrada

*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller i/o el 
suplement de material.



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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.
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RUTA: BATECS DELS BARRIS

ESPAI DE REPARACIÓ DE BICICLETES

Dimecres, 18 de setembre, a les 17.30 h
Itinerari guiat pel paisatge sonor dels voltants de la Vil·la 
Urània. Per a aquesta activitat cal portar calçat còmode i 
silenciós i alguna cosa per tapar-se els ulls.
Punt de trobada: Centre Cívic Vil·la Urània

Dijous, 19 de setembre, a les 17.30 h
Has de canviar alguna peça de la teva bicicleta? T’agra-
daria aprendre a fer-ne el manteniment? Vine amb la teva 
bici i suma’t a l’activitat!

AULA AMBIENTAL

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 fomen-
tar la cultura de la sostenibilitat.

Del 16 al 22 de setembre
La Vil·la Urània se suma a ‘La Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2019’ que se celebra a tot Barcelona 
amb un programa d’activitats amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de l’aire

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Dilluns, 16 de setembre, a les 19 h
En aquesta taula rodona abordarem i coneixerem di-
ferents alternatives al transport privat que tenen com a 
objectiu contribuir en una mobilitat més sostenible.
En col·laboració amb l’Assemblea 15M Sarrià-St. Gervasi 
i SSG Coopera

TAULA RODONA: “OPCIONS PER A UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE”

Dissabte, 5 d’octubre, a les 9.45 h
Més informació a la pàgina 17

BIOBLITZ BARRIS 

Divendres, 8 de novembre, a les 11 h
Més informació a la pàgina 21

RUTA: UNS VEÏNS BEN VIUS



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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Un munt d’activitats amb el focus posat en la reutilització 
per donar un ús més responsable als recursos i, així, 
reduir les deixalles.

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

Dies De recolliDa:  
del dimecres 20 al dimecres 27 de novembre,  
de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia De l’intercanvi:  
divendres, 29 de novembre, 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 bescanviar els teus punts.
Si hi vols participar com a persona voluntària inscriu-t’hi a 
través del nostre web.

Entre el 18 i el 22 de novembre 
Porta petits electrodomèstics que ja no funcionin i aprèn 
a reparar-los amb l’ajuda de personal especialista. Su-
ma’t a l’estratègia del residu zero!
Per a informació sobre horaris i quins objectes pots por-
tar, consultar la pàgina web.

Dimecres, 20 de novembre, a les 18 h
Conèixer la importància econòmica, social i ambiental 
que implica obtenir els aliments és una via per fer-nos 
conscients de la importància de no malbaratar-los. 
Projecció de curtmetratges del Festival Internacional de 
Cinema de Medi Ambient amb debat posterior. En el marc 
del cicle Claqueta i Acció!

Divendres, 22 de novembre, a les 18 h
Taller per conèixer quin camí segueixen els diferents 
tipus de residus una vegada els deixem al contenidor: 
cap a on van, quin tractament se’ls hi aplica i quin és el 
seu destí final. 
A càrrec del Districte de Sarrià- Sant Gervasi. 

RENOVA LA ROBA

ESPAI D’AUTOREPARACIÓ

ALIMENTACIÓ I… RESIDUS?

EL VIATGE DELS RESIDUS

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC 32/33

Dimarts, 3 de desembre, a les 18 h
Els hotels d’insectes són petites estructures de fusta que ser-
veixen de refugi per a pol·linitzadors de plantes i cultius fomen-
tant la biodiversitat a la ciutat. Es construiran dos hotels d’insec-
tes que quedaran instal·lats al centre cívic. Activitat emmarcada 
en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019.
A càrrec de Fundació Aspasim

Dimecres, 4 de desembre, a les 18 h
Més informació a la pàgina 22

Dilluns, 16 de desembre, a les 18 h
Vine a descobrir aquesta tècnica artesanal japonesa per 
al cultiu de plantes en qualsevol espai de casa. Aprofita 
aquesta proposta per fer un regal de Nadal ple de vida!
A càrrec de Inari Kokedamas

CONSTRUÏM UN HOTEL D’INSECTES

BARCELONA A 3 BANDES

KOKEDAMA

Dissabte, 9 de novembre, a les 10.30 h
Més informació a la pàgina 21

RUTA: LÍQUENS DE BARCELONA 



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 2016 amb adult acompanyant. 
Quota trimestral: 13.41 € (1 dia a la setmana).
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ESPAI FAMILIAR LA SALETA:  
INFANTS DE 0 A 3 ANYS I LES SEVES FAMÍLIES

ESPAI DE JOC I RELACIÓ

Inici de les activitats a partir del 7 d’octubre
+info: zerotres@vilaurania.net

Les places per a l’espai familiar estan cobertes pel 
curs 2019-20. Properes inscripcions (curs 2020-2021): 

setembre 2020



CASAL DE NADAL

23 i 24 de desembre, de 9.30 a 13.30 h, per infants de 
P4 a 6è
Preu: 21,56 €
Inscripcions: del 16 al 20 de desembre, de dilluns a 
divendres, de 15 a 20 h. Places limitades.

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Dijous, 3 d’octubre, 7 de novembre i 12 de desembre, 
de 18.30 a 20 h

3 d’octubre:  
Lactància: què és normal i què no? Les etapes, les crisis, 
les pautes...
7 novembre:  
L’alimentació complementària. El deslletament. Les nits.
12 desembre:  
Realment és important alletar? Per què? Fins quan? Què 
diuen les autoritats sanitàries al respecte?

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, 17 de setembre, 1, 15 i 29 d’octubre, 12 i 26 
de novembre i 10 de desembre, 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, 22 d’octubre i 19 de novembre, 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 i Mireia Lanaspa, sòcies de Dona 
Llum www.donallum.org

Grups oberts i gratuïts

GRUPS D’ASSESSORAMENT I SUPORT FAMILIAR

LA LLIGA DE LA LLET

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

TROBADES DONA LLUM (EMBARÀS,  
PART I POSTPART)
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CASAL INFANTIL: DE P4 A 6è

CASAL DIARI

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 del 16 al 27 de setembre (dilluns, dime-
cres i divendres, de 15 a 20 h, dimarts i dijous, de 9 a 14 
h i 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)

Inici de les activitats 30 de setembre
+info: infantil@vilaurania.net



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

DIVERDIVENDRES

ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS  
amb adults acompanyants

XERRADES

Dimarts, 15 d’octubre, 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 fer el teu pla de part i 
naixement.
A càrrec de l’Imma Sàrries. llevadora de Dona Llum.  
Organitzat conjuntament amb Dona Llum.

Dimarts, 12 de novembre, a les 18.15 h
Coneixerem aquest model educatiu per entendre el compor-
tament dels infants i la forma d’abordar la seva actitud per 
guiar-los en el seu camí sempre de forma positiva, afectiva, 
però ferma i respectuosa tant per a l’infant com per l’adult.
A càrrec d’Angelica Joya, psicòloga facilitadora de la Dis-
ciplina Positiva Espanya

XERRADA/TALLER: “EL PLA DE PART”

XERRADA/ TALLER: “INTRODUCCIÓ A LA DISCIPLI-
NA POSITIVA”

CINEMA FAMILIAR DE NADAL

Divendres, 27 de desembre, a les 11.30 h
Us convidem a gaudir d’un matí de cinema en família 
amb la pel·lícula Ernest & Celestine.  
Per a més informació consulteu la pàgina 12

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

associació
d’entitats

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

 La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.



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 en dife-
rents comissions de treball.

QUI SOM? 
Actualment la JUNTA DE LA VIL·LA la formem 12 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

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS

Del 8 al 15 de setembre
Al setembre arriba la Festa Major amb un munt d’activi-
tats per a tothom. Para atenció durant l’estiu per trobar el 
programa!

Dissabte, 14 de desembre, de 10 a 21h
La Vil·la Urània es suma a aquesta jornada on la gent del 
Farró surt al carrer per celebrar un dia de solidaritat i par-
ticipació ciutadana. Vine a visitar les parades solidàries i 
participa de les activitats que hi trobaràs!
Lloc: c/ Septimània 

ACTIVITATS AL BARRI

FESTA MAJOR DEL FARRÓ

MOSTRA SOLIDÀRIA DEL FARRÓ

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS 40/41



calendari 
d’activitats

CALENDARI D’ACTIVITATS

DV 7 10 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DT 10 10.30 h Aprèn a fer la inscripció online PÚBLIC ADULT

DT 10 16.30 h Aprèn a fer la inscripció online PÚBLIC ADULT

DV 13 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DS 14 11 h Jocs tradicionals de Festa Major PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 14 18 h Visita a l’espai exposictiu Josep 
Comas i Solà

PÚBLIC ADULT

DL 16 19 h Taula rodona: Opcions per a 
una mobilitat sostenible

PÚBLIC ADULT

DC 18 18 h Ruta: Batecs dels barris PÚBLIC ADULT

DJ 19 17.30 h Espai de reparació de bicicletes PÚBLIC ADULT

DV 27 17.30 h Diverdivendres: ‘La ciència 
darrere el vol’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 27 17.30 h Nous fàrmacs antitumorals PÚBLIC ADULT

DV 27 17.30 h Microxerrades PÚBLIC ADULT

DV 27 19 h Les relacions centenàries entre 
Espanya i la Xina

PÚBLIC ADULT

DS 28 11.15 h Trobant l’Alzheimer abans que 
aparegui

PÚBLIC ADULT

SETEMBRE
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DJ 3 18 h Coll o bandana, tu tries PÚBLIC ADULT

DV 4 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 4 19 h TEATRE: La vida es un cuento PÚBLIC ADULT

DS 5 9.45 h Bioblitz barris PÚBLIC ADULT

DS 5 11 h XERRADA: Ravelry, més enllà 
dels patrons

PÚBLIC ADULT

DL 7 18 h Nanoreptes PÚBLIC ADULT

DC 9 18 h 100 Curiositats sobre la Taula 
Periòdica

PÚBLIC ADULT

DJ 10 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 11 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 11 18 h Conferència: Més enllà del 
genoma

PÚBLIC ADULT

OCTUBRE



CALENDARI D’ACTIVITATS

NOVEMBRE

DC 6 18 h Taula rodona: 50 anys després 
de l’Apolo 11

PÚBLIC ADULT

DJ 7 18 h Manteta a punt per l’hivern PÚBLIC ADULT

DV 8 11 h Ruta: Uns veïns ben vius PÚBLIC ADULT

DV 8 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 8 19 h TEATRE: Habitació amb vistes? PÚBLIC ADULT

DS 9 10.30 h Ruta: Líquens de Barcelona PÚBLIC ADULT

DS 9 10.30 h Crochet Overlay PÚBLIC ADULT

DS 9 18 h MÚSICA: Indigesta fama PÚBLIC ADULT

DL 11 18 h Conferència: Narcís Monturiol PÚBLIC ADULT

DT 12 18.15 h Xerrada: “Introducció a la disci-
plina positiva”

PÚBLIC ADULT

DT 15 18.15 h Xerrada/taller: “El pla de part” PÚBLIC ADULT

DC 16 18.30 h Conferència: La Lluna: el nostre 
satèl·lit

PÚBLIC ADULT

DJ 17 18 h Te i Tricot PÚBLIC ADULT

DV 18 12 h Química a la cuina PÚBLIC ADULT

DV 18 17.30 h Diverdivendres: ‘Jugant amb la 
ciència’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 18 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DS 19 10.30 h Costura Solidària: Ninos de drap 
pels infants refugiats

PÚBLIC ADULT

DS 19 12 h Visita guiada a l’espai expositiu 
Josep Comàs i Solà

PÚBLIC ADULT

DT 22 16.30 h La bufanda de la iaia PÚBLIC ADULT

DC 23 18 h Conferència: Viatge de Tintín a 
la Lluna. Ciència i fantasia

PÚBLIC ADULT

DV 25 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub 
‘El meu veí Totoro’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 26 16.30 h Panellets PÚBLIC ADULT

DS 26 19 h TEATRE: Art PÚBLIC ADULT

DT 29 18 h Tardes Cratives GG: Punt Nòrdic PÚBLIC ADULT

DC 30 18 h Conferència: La fal·làcia dels 
Horòscops

PÚBLIC ADULT
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DC 13 18 h Conferència: La llum de l’Univers PÚBLIC ADULT

DJ 14 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 15 12 h Què saps de l’ADN? PÚBLIC ADULT

DV 15 17.30 h Diverdivendres: ‘Jugant amb la 
ciència’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 16 10.30 h Costura solidària: les lletres de 
Rita

PÚBLIC ADULT

DS 16 10.30 h La ciència de la rebosteria 
(familiar)

PÚBLIC 
FAMILIAR

DS 16 11.30 h Visita: La seu de la RACAB PÚBLIC ADULT

DS 16 16.30 h La ciència de la rebosteria (adult) PÚBLIC ADULT

DS 16 19 h TEATRE: Senyora Florentina i el 
seu amor Homer

PÚBLIC ADULT

DT 19 18 h Xerrada: La bellesa imposada PÚBLIC ADULT

DC 27 19 h Cafè científic amb el CRG PÚBLIC ADULT

DC 20 18 h Alimentació i… residus? PÚBLIC ADULT

DJ 21 18 h Te i Tricot PÚBLIC ADULT

DV 22 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC 
FAMILIAR

DV 22 18 h El viatge dels residus PÚBLIC ADULT

DS 23 10.30 h Calendari d’Advent PÚBLIC ADULT

DS 23 12 h Visita guiada a l’espai expositiu 
Josep Comàs i Solà

PÚBLIC ADULT

DV 29 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub 
‘Pànic a la granja’

PÚBLIC
FAMILIAR

DV 29 17.30 h Renova la Roba: Intercanvi PÚBLIC ADULT

DV 29 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DS 30 10.30 h Portaespelmes de ganxet PÚBLIC ADULT

DS 30 18 h TEATRE: 3, 2, 1...zero! PÚBLIC ADULT

DT 3 18 h Construim un hotel d’insectes PÚBLIC ADULT

DC 4 18 h Taula rodona: Barcelona a 3 
bandes

PÚBLIC ADULT

DL 9 16.30 h Detalls de Taula PÚBLIC ADULT

DT 10 16.30 h Faldilla PÚBLIC ADULT

DT 10 18.30 h Postals de nadal amb marc de 
ganxet

PÚBLIC ADULT

DESEMBRE



DT 10 20 h Observant la Lluna PÚBLIC ADULT

DC 11 18 h Conferència: Ramón Margalef PÚBLIC ADULT

DV 13 17 h Torrons casolans PÚBLIC ADULT

DV 13 17.30 h Diverdivendres: ‘Jugant amb la 
ciència’

PÚBLIC 
FAMILIAR

DS 14 11 h Galetes de Nadal PÚBLIC ADULT

DS 14 18 h TEATRE: Rastres - Argelers PÚBLIC ADULT

DL 16 18 h Kokedama PÚBLIC ADULT

DT 17 16.30 h Brodat Nadalenc: 
Arbres d’Hivern

PÚBLIC ADULT

DT 17 16.30 h Boles de Nadal PÚBLIC ADULT

DT 17 18 h Aniversari de Josep Comas i 
Solà

PÚBLIC ADULT

DC 18 18 h Postals Il·lustrades PÚBLIC ADULT

DJ 19 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 20 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC 
FAMILIAR

DV 20 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DV 27 11.30 h
Cinema de Nadal:  
Petit Cineclub ‘Ernest & Celesti-
ne, contes d’hivern’

PÚBLIC 
FAMILIAR

 

CALENDARI D’ACTIVITATS
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HORARIS

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi


