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Vil·la Urània és un nou equipament municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi que vol esdevenir un referent del ba-
rri del Putxet i el Farró. Es tracta d’un espai de cultura amb 
caràcter intergeneracional i una àmplia diversitat d’interes-
sos 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 activitats per 
a totes les edats i de l’aula ambiental, servei d’educació 
i informació ambiental. A més, aquest equipament desen-
volupa 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 di-
vulgador científic barceloní. Pioner de l’astronomia moder-
na, va realitzar moltes de les seves observacions des del 
seu domicili, a Vil·la Urània. En morir, va llegar aquest edi-
fici 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 pla-
fons explicatius sobre el seu recorregut científic, un audio-
visual 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 ober-
ta 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 vulgueu compar-
tir amb el món.

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.

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, de 13 a 14 h del 22 de gener al 25 de març.  
Accés lliure a deu ordinadors amb connexió a Internet.  
Un especialista us ajudarà a resoldre els dubtes i/o consultes. 

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 D’HIVERN

Espai de creació, experimentació i aprenentatge entorn a 
les noves tecnologies. Trobaràs un seguit d’activitats forma-
tives per conèixer diferents eines informàtiques. També pots 
consultar els tallers de noves tecnologies per a gent gran!

AULA DIGITAL

Podràs trobar diferents 
cursos trimestrals de paga-
ment per a persones ma-
jors de 65 anys. Pots con-
sultar més informació a la 
difusió específica de tallers.

Formes part d’una associa-
ció? A Vil·la Urània trobaràs 
un seguit de cursos dirigits a 
entitats sense ànim de lucre. 
Consulta’ns com inscriure’t!

DISSENY DE CARTELLS 
AMB CANVA 
Dimarts, 28 de gener, de 
19 a 21 h 
Descobreix els principis bà-
sics del disseny gràfic. Aprèn 
a comunicar i promocionar 
qualsevol informació de la 
teva associació amb aquest 
programa senzill i eficaç. 
A càrrec de Laura Estragué 
Vilardaga

COMPTABILITAT PER  
ASSOCIACIONS
Dimarts, de 17.30 a 20.30 h 
Del 4 al 25 de febrer  
(4 sessions)
Aquest curs pretén propor-
cionar coneixements bà-
sics de tota la mecànica i el 
procés de la comptabilitat, 
així com donar a conèixer 
diferents eines per a la 
seva gestió.
En col·laboració amb l’Espai 
Torre Jussana

Dimarts, de 19 a 21 h 
Del 3 al 31 de març  
(5 sessions)
Curs d’iniciació gratuït a 
la impressió 3D en el qual 
aprendràs tot allò relacionat 
amb aquesta tecnologia per-
què puguis dissenyar i fabri-
car peces en 3D. Aprendràs 
a crear gairebé qualsevol 
objecte des de zero, a més 
d’adquirir unes aptituds que 
potenciaran la creativitat.
A càrrec de Paula Meier de 
FabCafe Barcelona

Dimecres, de 13 a 14 h 
Del 22 de gener al 25 de 
març
Accés lliure a deu ordina-
dors amb connexió a Inter-
net. Un especialista us aju-
darà a resoldre els dubtes 
i/o les consultes. 
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer

TALLERS DE NOVES 
TECNOLOGIES PER A 
GENT GRAN

FORMACIÓ PER  
A ENTITATS I PERSO-
NES INDIVIDUALS

INICIACIÓ A LA  
IMPRESSIÓ 3D

AULA OBERTA D’INFOR-
MÀTICA PER A ADULTS
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Dimecres, 5 de febrer, a 
les 19 h
Reflexionarem conjuntament 
sobre què podem fer del lle-
gat de Papanek i de la dis-
ciplina del disseny a partir 
dels processos i resultats 
de les diferents activitats 
realitzades en aquest cicle.
A càrrec de Lucca Carruba, 
director d’Ars Games, i Jara 
Rocha, investigadora i me-
diadora cultural

TAULA RODONA: DIS-
SENYAR MONS REALS

Divendres, 17, 24 i 31 de 
gener, de 17 a 20 h  
(3 sessions)
Aquest curs ens permetrà in-
dagar en la visió de Papanek 
amb l’objectiu de crear de 
forma col·laborativa un ob-
jecte tèxtil multiús a partir de 
la reutilització de materials.
A càrrec d’Irene Pérez, ar-
tista visual i activista ecofe-
minista

En paral·lel a l’exposició que el Museu del Disseny porta a 
Barcelona sobre “Victor Papanek: La política del disseny”, 
els centres cívics Pere Quart i Vil·la Urània presentem el 
programa “Dissenyar mons reals” amb un seguit de tallers 
gratuïts i espais de pensament crític. Una invitació a in-
terpretar els conceptes que planteja l’exposició com, per 
exemple, el disseny crític, la sostenibilitat, la utopia, la 
transformació social, la precarietat, la cooperació i el dret 
de les minories.  

CURS: TEIXIR POSSIBI-
LITATS MÚLTIPLES

DISSENYAR MONS REALS

Dissabte, 11 de gener, a 
les 12 h
Visita dinamitzada a l’ex-
posició “Victor Papanek: la 
política del disseny” 
Lloc: Museu del Disseny de 
Barcelona, pl. de les Glòries 
Catalanes, 37-38

Dilluns, 13 de gener, a les 
19 h
Mitjançant jocs de paraules 
transformem les nostres 
utopies: mirarem amb des-
confiança quins conceptes 
donem per suposats a les 
nostres utopies i com ima-
ginem mons més o menys 
habitables.
A càrrec de Helen Torres, 
traductora de Donna Hara-
way i especialista en cièn-
cia-ficció feminista.

VISITA COMENTADA A 
L’EXPOSICIÓ DE VICTOR 
PAPANEK

TALLER: UTOPIES, DIS-
TOPIES, ABSTRACCIONS

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Visites els dimecres 15 i 22 de gener, 5 i 12 de febrer, 25 
de març i 1 d’abril a les 18 h.
L’Institut Menéndez i Pelayo ens ofereix un seguit de visites 
guiades per explicar l’arquitectura de l’edifici i la història de 
l’educació i la pedagogia visitant l’aula històrica i els diversos 
espais museïtzats que s’han habilitat al mateix institut. La 
particularitat d’aquestes visites es que estan conduïdes pels 
alumnes de 4rt de la ESO que han escollit aquesta activitat per 
desenvolupar la seva assignatura de Serveis a la Comunitat. 

Divendres, 17 de gener, 14 de febrer i 13 de març, a les 18 h.
El Col·lectiu Iguana, un grup de veïns amants del cinema 
d’autor, venen un cop al mes a Vil·la Urània per visionar 
col·lectivament una pel·lícula i comentar-la. T’hi apuntes?
A càrrec del Grup Iguana

VISITES COMENTADES A L’IES MENÉNDEZ I PELAYO

CINEFÒRUM

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 hivern refugia’t del fred i del mal temps a l’aixopluc 
de la Vil·la Urània. Et proposem un cicle de concerts de 
música clàssica i coral amb molta calidesa.

CONCERTS A L’AIXOPLUC

Dissabte, 11 de gener, a 
les 18 h
El Cor Signum de l’Agru-
pació Cor Madrigal va ser 
fundat l’any 1981 i interpre-
ta música coral de diferents 
èpoques, des del renaixe-
ment, passant pel barroc fins 
a la música contemporània. 

Dissabte, 18 de gener, a 
les 18 h
Amb l’objectiu d’aprofundir i 
redescobrir el repertori per a 
violí i guitarra, les lleidatanes 
Roser Farré i Laura Fonta-
nals presenten el seu darrer 
treball “Empremtes”, un es-
pectacle que fusiona música 
i poesia, on el text expressa 
les intencions i influències 
del compositor i la seva obra. 

Dissabte, 25 de gener, a 
les 18 h
Aquest quartet de corda de 
música clàssica i contem-
porània fundat el 2013. En 
aquesta ocasió presenten 
el concert “Musicis Natura”, 
amb un variat repertori on el 
nexe d’unió és la naturale-
sa i la seva relació amb el 
quartet de corda.

COR SIGNUM

DOS DE LIS

QUARTET MOANA
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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!

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dimarts, de 18 a 19.30 h 
Del 21 de gener al 24 de març (10 sessions)
Llegirem i escoltarem dues novel·les curtes en francès (les 
novel·les van a càrrec de cada participant i treballarem el 
gènere literari, personatges, llocs i sentiments evocats en 
les històries. Per poder participar d’aquesta activitat cal te-
nir un nivell A2.
A càrrec de Sara Dauge

Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 29 de gener al 18 de març (8 sessions)
Et proposem un curs gratuït per introduir-te en el funciona-
ment general d’una emissora de ràdio i obtenir les eines i 
coneixements bàsics d’aquest mitjà per poder desenvolu-
par un programa.
A càrrec de Joan E. Vidal

Divendres, 7 de febrer a les 18 h
Projecció de la pel·lícula Mar adentro d’Alejandro Amená-
bar guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no 
anglesa el 2004. Basada en el cas de Ramon Sampedro 
ens presenta la demanda del dret a morir i les posicions de 
l’Església i la justícia. Col·loqui posterior a càrrec de mem-
bres de l’Associació Dret a Morir Dignament.
A càrrec de l’Associació Dret a Morir Dignament-Catalunya

CLUB DE LECTURA EN FRANCÈS

INICIACIÓ A LA RÀDIO

CINEMA PEL DRET A MORIR DIGNAMENT

Dissabte, 15 de febrer, a 
les 18 h
Ens enfrontem als actes 
contradictoris que tots hem 
tingut, a la distància entre 
el discurs i els fets, a les 
fal·làcies en les quals ens 
ocultem per no acceptar els 
nostres prejudicis i, al cap i 
a la fi, la nostra responsabi-
litat en aquesta societat on 
una nena pot dir a un nen 
“negrata de merda”.

Divendres, 14 de febrer, a 
les 17.30 h
El bosc de Haquivaqui és 
un bon lloc per viure, però 
els animals petits han de 
vigilar que els més grossos 
no se’ls cruspeixin.

Edat recomanada: a partir 
de 4 anys (amb adult acom-
panyant)

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 i dinamitzades per 
un personatge molt especial.

Dissabte, 7 de març, a les 
18 h
Una neix de la força, la de-
licadesa i la complicitat de 
cinc dones. És una forma-
ció insòlita: un quartet de 
corda amb dues violes i una 
veu que explica històries. 
La seva música és fruit de 
les experiències viscudes, 
d’allà on venen i d’allà on 
volen estar.

Divendres, 13 de març, a 
les 17.30 h
La Hana encara és una 
noia jove quan s’enamora 
d’un noi llop, amb qui tindrà 
dos fills ben especials: l’A-
me i en Yuki, que van néixer 
també amb la capacitat de 
convertir-se en llops.
Edat recomanada: a partir 
de 7 anys (amb adult acom-
panyant)

TEATRE: NEGRATA DE 
MERDA

EL BOSC DE  
HAQUIVAQUI

PETIT CINECLUB

MÚSICA: UNA CORDES 
I VEU

WOLF CHILDREN
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Dimarts, 3 de març, a les 17 h
Sabies que a Vil·la Urània hi pots trobar una de les colles 
de Sant Medir més antigues? És la Colla Humorística! Vine 
a acomiadar la colla del ruc a la seva sortida cap a la des-
filada de Gràcia.
Exposició del concurs de cartells de Sant Medir
Del  15 de gener al 6 de febrer 

Durant el mes de març trobareu diverses activitats a tot el 
districte per commemorar el Dia Internacional de les Do-
nes, data en què es denuncia el sexisme i la desigualtat de 
drets i oportunitats entre homes i dones.

SANT MEDIR, DOLÇA FESTA!

MES DE LA DONA

Dimecres, 4 de març, a les 
18.30 h
Més informació a la pàgina 16.

Dissabte, 7 de març, a les 
18 h
Més informació a la pàgina 11.

Dilluns, 9 de març, a les 
18 h
Taller teòric on parlarem so-
bre com pot ajudar-nos l’ali-
mentació a millorar la nostra 
qualitat de vida durant la 
menopausa, quins requeri-
ments nutricionals hi ha en 
aquesta etapa, com poden 
els aliments ajudar-nos a 
baixar el colesterol o preve-
nir l’osteoporosi. 
A càrrec de Marta León, en-
ginyera química i nutricionista

EVOLUCIÓ EN CLAU 
FEMENINA

MÚSICA: UNA CORDES 
I VEU

L’ALIMENTACIÓ DU-
RANT LA MENOPAUSA

Dimecres, 29 de gener, 
12 i 26 de febrer i 11 i 25 
de març, de 18 a 20 h (5 
sessions)
Taller adreçat preferentment 
a dones de més de 60 anys 
que pretén promocionar 
la defensa de la salut i els 
drets sexuals i reproductius 
des de l’apoderament i l’en-
velliment actiu. Amb la crea-
ció d’aquest espai de diàleg 
i intercanvi entre dones es 
vol fomentar l’aprenentatge 
mutu, la creació d’estratè-
gies  d’autocura i de xarxes 
de suport.
Taller conduït per Imma 
Clarà, de l’Associació Drets 
Sexuals i Reproductius

CURS: ELS NOSTRES 
COSSOS, LES NOS-
TRES SEXUALITATS I 
ELS CICLES VITALS 

Aquest trimestre t’obrim la cuina de Vil·la Urània per apren-
dre receptes tradicionals de l’hivern.

CUINA URÀNICA

Divendres, 24 de gener, a 
les 12 h
Més informació a la pàgina 
15.

Dissabte, 15 de febrer, a 
les 10.30 h
Aprèn els secrets del ba-
callà a través de receptes 
tradicionals amb un toc re-
novat.
Plus de material: 10 €
A càrrec de Josep Vidal

Dissabte, 28 de març, a 
les 10.30 h
Gaudeix de la rebosteria 
i aprèn com fer la mona a 
casa!
Plus de material: 8 €
A càrrec de Cristina Calvo

Dissabte, 14 de març, a 
les 10.30 h
Passa un dissabte ben dolç 
preparant la recepta típica 
de la crema de Sant Josep.
Plus de material: 5 €
A càrrec de Josep Vidal

QUÍMICA A LA CUINA

CUINA DE QUARESMA

MONA DE PASQUA

FEM CREMA DE SANT 
JOSEP!

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

Consulteu més activitats d’aquest cicle a  
la difusió específica!
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ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Experimenta la ciència en primera persona! 
Grup A: Dilluns, 20 de gener, a les 18 h* 
Grup B: Dilluns, 30 de març, a les 18 h* 
Suplement de material 5€ 
*Les activitats de cada sessió són diferents

Divendres, 24 de gener, a les 12 h
Vine, experimenta i descobreix com es transforma la calor 
en els processos quotidians que tenen lloc a la cuina i fuig 
del fred de l’hivern!
En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Químics  
de Catalunya

Dissabte, 25 de gener,  29 de febrer, 21 de març*, a les 
12 h
Vine a conèixer la vida i l’obra d’aquest il·lustre astrònom i 
divulgador científic barceloní.
* En aquesta visita hi haurà possibilitat de comptar amb intèrpret 
de llengua de signes, en cas necessari cal fer reserva prèvia.

A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta

EUREKA! 

QUÍMICA A LA CUINA

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU  
JOSEP COMAS I SOLÀ

14/15

activitats de 
divulgació 
científica



Dilluns, 30 de gener, a les 
18.30 h
Què s’ha de tenir en comp-
te a l’hora de comunicar i 
divulgar ciències socials i 
humanitats? És el mateix 
que comunicar altres tipus 
de ciències?
A càrrec de Rubén Permuy 
Iglesias, tècnic de Comuni-
cació de la Recerca i la In-
novació a la UOC i vicepre-
sident de l’ACCC. 

COMUNICANT I DIVUL-
GANT CIÈNCIES SO-
CIALS I HUMANITATS

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.

El 12 de febrer de 1809 va néixer Charles Darwin. A la 
Vil·la Urània hem programat un cicle trimestral sobre evo-
lució per commemorar el Dia de Darwin. 

Apunta’t als cursos mensuals de divulgació i comunicació 
de Vil·la Urània impartits per socis i sòcies de l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica (ACCC). 

DES DE QUAN SOM HUMANS?

COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Dimecres, 4 de març, a les 
18.30 h
Què va comportar posar-
nos drets? Per què naixem 
tan immadurs? Per què les 
dones menstruem amb tan-
ta freqüència? Quin sentit té 
la menopausa?
A càrrec de Cristina Jun-
yent, Dra. en Biologia i 
directora de la Fundació 
Ciència en Societat.

Dimecres, 18 de març, a 
les 18.30 h
En aquesta activitat farem 
servir peces impreses en 
3D per recapitular part de 
l’evolució humana. També 
farem un passeig per l’es-
pai-temps per conèixer al-
guns dels fets de l’evolució 
de la vida a la Terra i de la 
humanitat en particular.
A càrrec d’Eduscopi

Divendres, 20 de març, a 
les 18 h
En aquesta xerrada farem 
un repàs gràfic a l’evolució 
de la vida a la Terra
A càrrec de Joan Rodríguez

EVOLUCIÓ EN CLAU 
FEMENINA

DE CAP AMB ELS 
AVANTPASSATS

DEL BIG-BANG A LA 
HUMANITAT

Dilluns, 27 de gener, a les 
18.30 h
Durant centenars de milers 
d’anys, els nostres avan-
tpassats van dependre de 
les plantes i els animals 
salvatges per a sobreviure, 
fins que va tenir lloc la ma-
jor revolució de la història: 
comencem a domesticar la 
naturalesa.
A càrrec d’Àlex Richter-
Boix, doctor en Ecologia 
evolutiva.

Dimecres, 19 de febrer, a 
les 19 h
Per a més informació, con-
sultar la pàgina 19.

Dilluns, 2 de març, a les 19 h
Per a més informació, con-
sultar la pàgina 19.

VAN SOMIAR ELS HOMES 
DE LES CAVERNES AMB 
CAVALLS CLAPEJATS? 

LA TEORIA DE L’EVOLU-
CIÓ DURANT EL FRAN-
QUISME

L’ORIGEN DESCONEGUT 
DELS ANIMALS

Dimecres, 29 de gener, a les 18.15 h
Per a més informació, consultar la pàgina 36.

XERRADA: “EMPANTALLATS”

Dijous, 16 de març, a les 
18.30 h
Aquests tipus de tallers 
s’han convertit en ex-
cel·lents eines de divulga-
ció, ja siguin per a grans o 
petits. Vine i descobreix-ne 
les claus!
A càrrec de Jordi Díaz-Mar-
cos, doctor en Química i na-
nodivulgador 

COM FER UN TALLER 
CIENTÍFIC SENSE 
DEIXAR-S’HI LA PELL

Dijous, 13 de febrer, a les 
18.30 h
En aquesta sessió apren-
drem a fer servir el llenguat-
ge del còmic per transmetre 
un concepte científic.
A càrrec de Miriam Rivera 
Iglesias, divulgadora i crea-
dora de Biomiics.       

COM FER UN CÒMIC DE 
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
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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.

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

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

MIRANT EL CEL

Dimecres, 11 de març, a 
les 19 h
Josep Comas i Solà va rea-
litzar des de 1890 impor-
tants observacions visuals 
del planeta Mart. Aquestes 
observacions van servir per 
desxifrar alguns dels miste-
ris del planeta vermell.
A càrrec del Sr. Ricard Mar-
tínez, d’Aster Agrupació As-
tronòmica de Barcelona

COMAS I SOLÀ I EL 
PLANETA MART

Dilluns, 10 de febrer, a les 
19 h
Si ens fixem en les adapta-
cions evolutives que han de-
senvolupat els éssers vius 
del nostre planeta, podem 
fer-nos una idea de quines 
formes podrien tenir els or-
ganismes extraterrestres.
A càrrec del Sr. Jordi Boz-
zo, d’Aster Agrupació As-
tronòmica de Barcelona

Divendres, 21 de febrer, a 
les 18 h
Variacions sobre la fórmula 
de Drake, l’equació per esti-
mar la quantitat de civilitza-
cions a la nostra galàxia.
A càrrec  del Sr. Antoni Pru-
nés, professor jubilat, tra-
ductor i novel·lista i d’Astro-
Barcelona

ORGANISMES COM-
PLEXOS EXTRATE-
RRESTRES 

VIDES EXTRATERRES-
TRES

Presentacions trimestrals de tesis doctorals i publicacions 
sobre divulgació científica a la Vil·la Urània.

CIÈNCIA “IN PROGRESS”

Dimecres, 22 de gener, a 
les 18.30 h
Presentació del llibre “Sin 
gluten y sin riesgos” per 
conèixer, amb base cientí-
fica, les veritats i els mites 
sobre aquesta proteïna.
A càrrec d’Elisa Mora de 
Checa, doctora en Biologia, 
divulgadora i comunicadora 
científica 

Dimecres, 19 de febrer, a 
les 19 h
En aquesta xerrada veu-
rem què es deia sobre les 
teories de l’evolució de les 
espècies en els mitjans de 
comunicació i en cercles 
tancats -científics, religio-
sos i polítics-, a l’Espanya 
de Franco.
A càrrec de Clara Florensa, 
doctora en Història de la 
Ciència

Dilluns, 2 de març, a les 
19 h
Descobreix com l’estudi 
dels genomes dels nostres 
ancestres unicel·lulars su-
ggereix una nova hipòtesi 
sobre la transició evolutiva 
que va donar lloc als orga-
nismes multicel·lulars.
A càrrec de Núria Ros, Ins-
titut de Biologia Evolutiva 
(IBE, CSIC-UPF)

MITES I VERITATS  
SOBRE EL GLUTEN

LA TEORIA DE L’EVO-
LUCIÓ DURANT EL 
FRANQUISME

L’ORIGEN DESCONEGUT 
DELS ANIMALS

Grup A: Dissabte, 1 de febrer, a les 17.30 h* 
Grup B: Dissabte, 14 de març, a les 11 h*
Experimenta i emporta’t la ciència a casa! 
Suplement de material per família: 5 €
* Les activitats són diferents a cada sessió 
(Per a infants a partir de 6 anys i adult acompanyant)
A càrrec de Coral Herranz, doctora en Química 

CIÈNCIA EN FAMÍLIA
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L’onze de febrer és el Dia Internacional de les Dones i les 
Nenes en la Ciència. Té per objectiu fomentar vocacions 
científiques, eliminar estereotips i visibilitzar el biaix de gè-
nere present en la ciència i la tecnologia. Vine i participa 
durant tot el trimestre en les activitats del cicle!

LA CIÈNCIA EN FEMENÍ

Dilluns, 17 de febrer, a les 
18 h
Un passeig pels grans 
avenços científics prota-
gonitzats per la dona, in-
cloent-hi les que han estat 
guardonades amb el Premi 
Nobel com aquelles que in-
justament no ho han acon-
seguit.
A càrrec de la Dra. Mireia 
Ortega

Divendres, 6 de març, a 
les 18 h
Què hi ha al darrere de la 
recerca? Descobreix en 
aquest documental com és 
l’ofici de fer ciència en pri-
mera persona.
A càrrec de Pilar Rodríguez, 
comunicadora científica i di-
rectora de Scientifilia 

XERRADA: LES NOBEL

DOCUMENTAL: SCIEN-
TIFILIA

Dissabte, 8 de febrer, a les 
18 h
Des de l’Institut de Ciència 
de Materials de Barcelona 
(ICMAB-CSIC) oferim una 
lectura teatralitzada, crea-
da, escrita i interpretada 
per personal del centre, que 
explica la història de dones 
científiques de diferents 
èpoques.
A càrrec del grup de dones 
de l’Institut de Ciència de 
Materials de Barcelona (IC-
MAB-CSIC).

Dimecres, 12 de febrer, a 
les 18.30 h
En aquesta tertúlia ressal-
tarem el paper de la dona 
en la ciència i inclourem el 
paper de la dona divulgado-
ra i/o comunicadora en dife-
rents formats. Trobarem un 
diàleg entre les científiques 
que investiguen i les que di-
vulguen.
A càrrec de l’Associació 
Catalana de Comunicació 
Científica 

TEATRE: MADAME CHÂ-
TELET I LES SEVES SE-
GUIDORES A INSTAGRAM 

TAULA RODONA: CIEN-
TÍFIQUES AL LABORA-
TORI I ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

Cada any se celebra l’últim dia de febrer el Dia Mundial de 
les Malalties Rares, trastorns poc coneguts per les poques 
persones que els pateixen.

QUÈ SÓN LES MALALTIES RARES?

Dilluns, 24 de febrer, a les 
18 h
Les malalties rares afecten 
entre un 6% i un 8% de la 
població i es calcula que al 
món n’hi ha més de 7.000. 
Què se’n sap actualment?
A càrrec de Marissa Girós, 
investigadora del Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras

Dimecres, 26 de febrer, a 
les 18 h
La complexitat de la majo-
ria d’aquestes malalties fa 
que requereixin una atenció 
amb professionals de di-
ferents especialitats mèdi-
ques. La nostra societat és 
coneixedora de les neces-
sitats de les persones amb 
una malaltia minoritària?
A càrrec de Marissa Girós, 
investigadora del Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras

XERRADA: QUÈ ÉS UNA 
MALALTIA RARA?

XERRADA: LES PERSO-
NES AMB UNA MALAL-
TIA RARA

Dilluns, 23 de març, a les 18.30 h
Per a més informació, consulteu la pàgina 30. 

BARCELONA A 3 BANDES
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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.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Divendres, 10 i 24 de gener, 7 i 21 de febrer, 6 i 20 de 
març, 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 “Tar-
des de patch”!
Aquestes estones no estan supervisades per professorat. 
Són sessions per a persones aficionades al patchwork que 
ja en tenen nocions.

Divendres, 17, 24 i 31 de gener, de 17 a 20 h (3 sessions)
Per a més informació, consultar la pàgina 8

Dissabte 18 de gener a les 10.30 h
Vine a participar de la confecció dels vestits i complements 
de FarróFoc, la colla de diables del Farró.

Dissabte, 18 de gener, a les 10.30 h
Descobrirem alguns dels trucs lalanaluners perquè puguis 
crear els acabats perfectes per als teus jerseis teixits a 
punt de mitja. Parlarem sobre costura, últims retocs, trucs 
per teixir colls i punys i moltes més coses. Aquest taller en 
format xerrada és indicat per a teixidors i teixidores a partir 
del nivell intermedi.
A càrrec de Lalanalú

TARDES DE PATCH

CURS: TEIXIR POSSIBILITATS MÚLTIPLES

COSTURA PARTICIPATIVA

XERRADA: ELS ACABATS PERFECTES DELS  
JERSEIS FETS A MITJA

ACTIVITATS TÈXTILS

22/23
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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

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

24/25

Dijous, 23 de gener, 20 de febrer i 19 de març, 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
*Consulteu el web per saber la pel·lícula que es passarà en cada sessió.

Col·labora: Katia

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR!*

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, 25 de gener, a les 10.30 h
Vols participar en un projecte solidari molt especial? 
T’agrada cosir a màquina? Tens retalls de roba i no sap 
què fer-ne? Vine a conèixer i participar en el projecte de 
Les Lletres de la Rita perquè tots els nadons ingressats a 
l’UCIN de l’Hospital del Vall d’Hebron tinguin el seu nom 
penjat. Si no saps cosir però també vols venir pots marcar, 
tallar roba o organitzar les lletres. Entre tots farem lletres 
amb les creadores de la iniciativa!

Dijous, 30 gener, 27 de febrer, 26 de març, a les 18 h
Si t’agrada tricotar amb ganxet o fent mitja i voleu 
conèixer gent amb la mateixa afició per compartir idees, 
projectes o simplement passar l’estona, no dubteu a venir 
a les tardes de tricot.
Aquestes estones no estan supervisades per professorat.

COSTURA SOLIDÀRIA: LES LLETRES DE LA RITA

TE i TRICOT

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

ESTONES ENTRE FILS

Dissabte, 7 de març, a les 
17 h
Descobreix la tècnica del 
punt “corner to corner” i 
teixeix un xal per lluir aques-
ta primavera.
A càrrec de Lady Crochet

Dijous, 12 de març, a les 
18 h
Aprèn a teixir una samarre-
ta de ganxet de dalt a baix, 
amb una senzilla costura 
sota les mànigues. Per a 
aquest taller utilitzarem el 
patró Samarreta Marina de 
Lalanalú i explicarem com 
adaptar-la a talles diferents 
així com variacions en el 
model.
A càrrec de Lalanalú

Dissabte, 21 de març, a 
les 17 h
Aprèn a teixir el punt che-
vron tot fent una bossa de 
mà que de ben segur serà 
un dels teus complements 
estrella de la primavera.
A càrrec de Lady Crochet

XAL C2C*

SAMARRETA DE 
GANXET*

BOSSA CHEVRON*

Dijous, 16 de gener, a les 
18 h
L’hivern ens convida a estar 
a casa i res millor que fer-ho 
amb unes plantofes, llanes 
i agulles. En aquest taller 
aprendràs a teixir les teves 
plantofes a ganxet o  punt 
de mitja.
A càrrec de Lalanalú

PLANTOFES  D’ESTAR 
PER CASA FETES AMB 
MITJA O GANXET* 

Dijous, 13 de febrer, a les 
18 h
En aquest taller t’ensenya-
rem a teixir a ganxet tres 
patrons de punts de fan-
tasia. Els podràs aplicar 
en les teves creacions de 
peces de vestir o als teus 
complement aportant textu-
res i estil a les teves labors
A càrrec de Lalanalú

PUNTS DE FANTASIA A 
CROCHET*

Dijous, 6 de febrer, a les 
17 h
En aquest taller aprendràs 
a brodar amb ganxet  so-
bre peces confeccionades 
a punt.
A càrrec de Crochetmestres

BRODAT AMB GANXET*
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ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dimarts, 21 de gener, a les 18 h
L’Editorial Gustavo Gili ens brinda l’oportunitat d’aprendre 
una tècnica basada en algun dels seus llibres DIY. Vine i 
posa en pràctica aquestes tècniques.
*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller.

A càrrec de l’Editorial Gustavo Gili

Dies De recolliDa: del 3 al 6 de febrer, de 10 a 14 i de 
16 a 20 h
Dia De l’intercanvi: divendres, 7 de febrer, a les 17.30 h
Activitat dins la programació de l’Aula Ambiental. Per a 
més informació consulteu la pàgina 29.

Dissabte, 21 de març, 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 es útil i benvingut, com més 
ninos fem entre tots, més rialles arrancarem als infants.
Col·labora: Gutterman

Dimarts, 31 de març, a les 18 h
Per a més informació podeu consultar la pàgina 30.
A càrrec de Pilar Gonzalo

TARDES CREATIVES amb GG *

UN FIL PER UN BOTÓ: MERCAT D’INTERCANVI DE 
MATERIAL DE MERCERIA

COSTURA SOLIDÀRIA: NINOS DE DRAP PER ALS 
INFANTS REFUGIATS

CONFECCIÓ DE BOSSES PER COMPRAR FRUITA I 
VEGETALS

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dissabte, 1 de febrer, a les 10.30 h
Coneixes la diferència entre una llana merino o una shet-
land? Hi ha una gran varietat de fills per teixir durant tot 
l’any, com el cotó o el lli, passant per la seda i la alpaca. 
En aquest tast de llanes t’ensenyarem la diferència entre 
els diferents tipus de fibres i aprendràs quina és la més 
recomanada per a cada projecte.
A càrrec de Lalanalú

CATA DE LLANES

26/27



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

AULA AMBIENTAL

Servei d’educació i informació ambiental del districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi. Situat al Centre Cívic Vil·la Urània ofereix 
serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fomentar la cul-
tura de la sostenibilitat.

Dimecres, 15 de gener, a les 18 h
Analitzarem amb detall les causes i les conseqüències de 
la relació entre els recursos energètics i la crisi ambiental 
global. Veurem que no hi ha solucions fàcils ni immediates, 
i que els canvis que es necessiten són molt més profunds 
del que es reconeix.
A càrrec d’Antonio Turiel, doctor en Física i científic titular 
de l’Institut de Ciències del Mar 

Dimarts a les 18 h 
Del 4 al 25 de febrer (4 sessions)
La jardineria sostenible és aquella que es fa adaptada a 
l’entorn que tenim, utilitza plantes autòctones o de climes 
similars i fa servir productes naturals per a la fertilització i 
fer els tractaments fitosanitaris. En aquest curs n’aprendrem 
els principis bàsics, coneixerem les espècies més utilitzades 
i donarem unes pautes senzilles per posar-les en pràctica a 
casa nostra al jardí, balcó o terrassa.
A càrrec de Joan Solé 

Dies De recolliDa: del 3 al 6 de febrer, de 10 a 14 i de 
16 a 20 h
Dia De l’intercanvi: divendres, 7 de febrer, a les 17.30 h
Porta el teu material de merceria i muntarem un petit mer-
cat d’intercanvi on podràs bescanviar els teus punts per 
material útil per les teves properes creacions.
Hi col·labora: Katia; Guttermann

XERRADA: LA DAVALLADA ENERGÈTICA

JARDINERIA D’HIVERN

UN FIL PER UN BOTÓ: MERCAT D’INTERCANVI DE 
MATERIAL DE MERCERIA

aula  
ambiental



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

El 15 de març se celebra el Dia Mundial dels Drets dels Con-
sumidors. Apunta’t al cicle sobre consum responsable i apro-
fitament que hem preparat a Vil·la Urània. T’hi esperem!

MARÇ, CONSUM RESPONSABLE*

Dimarts, 31 de març, a les 18 h
Confeccionarem tres bos-
ses de diferents mides per 
poder dur-les a comprar 
fruita i verdura a fi d’evitar 
el plàstic. És imprescindible 
saber cosir a màquina
Suplement material: 3€
A càrrec de Pilar Gonzalo

Dimarts, 10 de març, a les 
18 h
Aprendrem a fer els nostres 
productes de neteja de la 
llar amb ingredients bàsics 
i sense tòxics.
Suplement material: 3 €
A càrrec de Zero Waste Bcn

Dimarts, 17 de març, a les 
18 h
Elaborarem diverses recep-
tes de productes per a la 
pell, la cara, el cos i la higie-
ne general.
Suplement material: 3€
A càrrec de Zero Waste Bcn

Dimarts, 24 de març, a 
les 18 h
Aprofitament extrem a la 
cuina: pestos i elaboració 
de vinagres.
Suplement material: 3 €
A càrrec de Zero Waste Bcn

Dimarts, 31 de març, a 
les 18 h
Recomanacions per man-
tenir, reparar i netejar 
adequadament els elec-
trodomèstics per tal d’allar-
gar-ne la vida.
A càrrec de Solidança

CONFECCIÓ DE BOS-
SES PER COMPRAR 
FRUITA I HORTALISSES

LLAR VERDA*

COSMÈTICA NATURAL*

CUINA  
D’APROFITAMENT*

AUTOREPARACIÓ  
DE PETITS  
ELECTRODOMÈSTICS

*Consulta el web per saber el 
material que hauràs de portar 
el dia de l’activitat.

Dilluns, 23 de març, a les 18.30 h
Quins són i seran els impactes del canvi global a Barcelona? 
Et convidem a aquesta taula rodona trimestral per conèixer 
les estratègies d’adaptació i mitigació que s’estan duent a 
terme a Barcelona sobre aigua i canvi climàtic. Vine a sentir 
la veu de la ciència, l’administració i la ciutadania!.
En col·laboració amb la RACAB i la Fundació Ciència en 
Societat 

BARCELONA A 3 BANDES

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: 13.95 €* (1 dia a la setmana), 
27.91 €* (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: 13.95 €* (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: 13.95 €* (1 dia a la setmana).

• GRUP P3 
Dijous de 17 a 19 h 
Per a infants nascuts el 2016 amb adult acompanyant. 
Quota trimestral: 13.95 €* (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

+info: zerotres@vilaurania.net

* Preus per a l’any 2020 (IVA inclòs): preus públics pendents 
d’aprovació

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Dijous, 9 de gener, 6 de febrer i 5 de març, de 18.30 a 
20 h

9 de gener:  
Què és útil realment per començar bé l’alletament? 
6 de febrer:  
Què faig si he de tornar a treballar? Les crisis. El paper 
de la parella. Les dents.
5 de març:  
Cal alletar després dels 6 primers mesos? Quina utilitat 
té? Fins quan?

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, 7, 14 i 28 de gener, 4,11 i 25 de febrer i 3, 10 i 
24 de març, 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, 21 de gener, 18 de febrer i 17 de març, 
d’11.30 a 13.30 h
Espai obert per informar-se i compartir experiències en-
torn l’embaràs, el part, el postpart.
 
A càrrec de Laia Belles i Mireia Lanaspa, sòcies de Dona 
Llum www.donallum.org

Espais oberts i gratuïts.  
No cal inscripció prèvia.

LA LLIGA DE LA LLET

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

TROBADES DONA LLUM (EMBARÀS,  
PART I POSTPART)

GRUPS D’ASSESSORAMENT I SUPORT FAMILIAR



CASAL DE SETMANA SANTA

6 i 7 d’abril, de 9.30 a 13.30 h, per infants de P4 a 6è
Preu: 22,44 €*
Inscripcions: del 30 de març al 3 d’abril, de dilluns a 
divendres, de 15 a 20 h. Places limitades.
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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 (per a famílies noves): del 7 al 10 de 
gener (dilluns, dimecres 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:  
27.91 €* / trimestre  
(d’1 a 4 dies a la setmana)
Preu infants P4:  
13.95 €* / trimestre  
(1 dia a la setmana)

Inici de les activitats 7 de gener
+info: infantil@vilaurania.net

* Preus per a l’any 2020 (IVA inclòs): preus públics pendents 
d’aprovació

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 calen-
dari festiu.
Aforament limitat.  
Cal inscripció prèvia.

DIVERDIVENDRES

ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS  
amb adults acompanyants

CELEBREM EL CARNESTOLTES!

Divendres, 21 de febrer, a les 17.30 h
Disfresses a punt? Per Carnaval, tot s’hi val! 
Veniu a celebrar la festa de la disbauxa al barri.

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

* Preus per a l’any 2020 
(IVA inclòs): preus públics 
pendents d’aprovació



XERRADES I TALLERS

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

Grup A: Dissabte, 1 de febrer, a les 17.30 h* 
Grup B: Dissabte, 14 de març, a les 11 h*
Experimenta i emporta’t la ciència a casa!
Suplement de material per família: 5 €
(Per a infants a partir de 6 anys amb adult acompanyant)
*Les activitats de cada sessió són diferents.
A càrrec de Coral Herranz, doctora en Química 

Dimecres, 26 de febrer, a les 18.15 h
Després del part, la dona, la parella i el nadó experimenten 
molts canvis. És una etapa d’adaptació en la qual és nor-
mal que convisquin diferents estats emocionals. En parla-
rem per conèixer-los una mica millor.
A càrrec de Laia Belles Busqueta, psicòloga perinatal, psi-
coterapeuta i sòcia de Dona Llum. 

TALLER: CIÈNCIA EN FAMÍLIA

XERRADA: “LES EMOCIONS AL POSTPART”

Primeres passes dels més petits amb les pantalles
Dimecres, 29 de gener, a les 18.15 h
Com exercim l’autoritat parental? Com utilitzen el mòbil i 
les xarxes socials els nostres fills? Ens prepararem per a 
l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit familiar i enten-
drem les necessitats dels adults i dels infants, establint els 
límits necessaris.
A càrrec de TIC ACTIVA www.ticactiva.jimdo.com

XERRADA: “EMPANTALLATS”

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

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 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

calendari 
d’activitats



CALENDARI D’ACTIVITATS

DV 10 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 10 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 11 12 h Visita al Museu del Disseny PÚBLIC ADULT

DS 11 18 h Música: Cor signum PÚBLIC ADULT

DL 13 19 h Xerrada-taller: “Papanek: Uto-
pies, distopies, abstraccions” PÚBLIC ADULT

DC 15 18 h Xerrada: “La davallada  
energètica” PÚBLIC ADULT

DJ 16 18 h Plantofes d’estar per casa a 
mitja o ganxet PÚBLIC ADULT

DV 17 17.30 h Diverdivendres: jugant amb la 
ciència!

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 17 18 h Cinefòrum PÚBLIC ADULT

DS 18 10.30 h Xerrada acabats perfectes dels 
jerseis fets a mitja PÚBLIC ADULT

DS 18 10.30 h Costura participativa PÚBLIC ADULT

DS 18 18 h Música: Dos De Lis PÚBLIC ADULT

DL 20 18 h Taller: Eureka! PÚBLIC ADULT

DM 21 18 h Tardes creatives amb GG PÚBLIC ADULT

DJ 23 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 24 12 h Cuina: química a la cuina PÚBLIC ADULT

DV 24 17.30 h Diverdivendres:  
Juguem amb la llum

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 24 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 25 10.30 h Costura solidària: les lletres de 
la Rita PÚBLIC ADULT

DS 25 12 h Visita guiada Espai expositiu 
Josep Comes i Solà PÚBLIC ADULT

DS 25 18 h Música: Quartet Moana PÚBLIC ADULT

DS 27 18.30 h
Xerrada: Van somiar els homes 
de les cavernes amb cavalls 
clapejats?

PÚBLIC ADULT

DC 29 18.15 h Xerrada. “Empantallats” PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 30 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DJ 30 18.30 h Taller: Comunicant i divulgant 
ciències socials i humanitats PÚBLIC ADULT

DV 31 17.30 h Diverdivendres: Taller de cuina 
lituana

PÚBLIC  
FAMILIAR

 

GENER
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FEBRER

DS 1 10.30 h Cata de llanes PÚBLIC ADULT

DS 1 17.30 h Taller: Ciència en familia PÚBLIC  
FAMILIAR

DC 5 19 h Taula rodona: “Papanek: Dis-
senyar mons reals” PÚBLIC ADULT

DJ 6 18 h Brodat amb ganxet PÚBLIC ADULT

DV 7 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 7 17.30 h Un fil per un botó (Intercanvi de 
material de merceria) PÚBLIC ADULT

DV 7 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DV 7 18 h Cinema pel dret a  
morir dignament PÚBLIC ADULT

DS 8 18 h Teatre: Madame Chatelet PÚBLIC ADULT

DL 10 19 h Conferències: Organismes  
complexos extraterrestres PÚBLIC ADULT

DC 12 18.30 h Taula rodona: Científiques al labo-
ratori i als mitjans de comunicació PÚBLIC ADULT

DJ 13 18 h Punts de fantasia a crochet PÚBLIC ADULT

DJ 13 18:30 h Taller: com fer un còmic de 
divulgació científica PÚBLIC ADULT

DV 14 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub 
El bosc de Haquivaqui

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 14 18 h Cinefòrum PÚBLIC ADULT

DS 15 10.30 h Cuina de Quaresma PÚBLIC ADULT

DS 15 18 h Teatre: Negrata de Merda PÚBLIC ADULT

DL 17 18 h Xerrada: Les Nobel PÚBLIC ADULT

DC 19 19 h Xerrada: La teoria de l’evolució 
durant el franquisme PÚBLIC ADULT

DJ 20 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 21 17 h Celebrem el Carnestoltes! 
(pl. Mañé i Flaquer)

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 21 18 h Conferència: Vides extraterrestres PÚBLIC ADULT

DC 26 18 h Xerrada: Les persones amb una 
malaltia rara PÚBLIC ADULT

DC 26 18.15 h Xerrada: “Les emocions al 
postpart”

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 27 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 28 17.30 h
Diverdivendres: Espectacle de 
circ i clown a càrrec de Pablo 
SuperStarCool

PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 29 12 h Visita guiada a l’Espai J. Comas 
i Solà PÚBLIC ADULT

 



CALENDARI D’ACTIVITATS

DL 2 19 h Xerrada: L’origen desconegut dels 
animals

PÚBLIC ADULT

DT 3 17 h Sortida de la colla humorística de 
Sant Medir

TOTS ELS 
PÚBLICS

DC 4 18.30 h Xerrada: Evolució en clau femenina PÚBLIC ADULT

DV 6 17.30 h Diverdivendres: Sessió de contes 
amb la Rosa Fité

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 6 18 h Documental: Scientfilia PÚBLIC ADULT

DV 6 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 7 17 h Xal C2C PÚBLIC ADULT

DS 7 18 h Música: Una, cordes i veu PÚBLIC ADULT

DL 9 18 h Xerrada: L’alimentació durant la 
menopausa

PÚBLIC ADULT

DM 10 18 h Llar verda PÚBLIC ADULT

DC 11 19 h Conferència: Comas i Solà i el 
planeta Mart

PÚBLIC ADULT

DJ 12 18 h Samarreta de ganxet PÚBLIC ADULT

DV 13 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub Wolf 
children

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 13 18 h Cinefòrum PÚBLIC ADULT

DS 14 10.30 h Cuina: Fem crema de Sant Josep! PÚBLIC ADULT

DS 14 11 h Taller: Ciència en família PÚBLIC  
FAMILIAR

DL 16 18:30 h Taller: Com fer un taller científic 
sense deixar-s’hi la pell

DM 17 18 h Cosmètica natural PÚBLIC ADULT

DC 18 18.30 h Xerrada: De cap amb els avantpassats PÚBLIC ADULT

DJ 19 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 20 17.30 h Diverdivendres: Visual Sound Kids PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 20 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DV 20 18 h Xerrada: Del Big-bang 
a la humanitat

PÚBLIC ADULT

DS 21 10.30 h Costura solidària: ninos de drap per 
als infants refugiats

PÚBLIC ADULT

DS 21 12 h Visita guiada a l’Espai expositiu 
Josep Comas i Solà

PÚBLIC ADULT

DS 21 17 h Bossa chevron PÚBLIC ADULT

DL 23 18.30 h Barcelona a 3 bandes PÚBLIC ADULT

DM 24 18 h Cuina d’aprofitament PÚBLIC ADULT

DJ 26 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 27 17.30 h Diverdivendres: Taller en família PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 28 10.30 Cuina: Mona de pasqua PÚBLIC ADULT

DL 30 18 h Taller Eureka! PÚBLIC ADULT

DM 31 18 h Autoreparació de petits  
electrodomèstics

PÚBLIC ADULT

DM 31 18 h Confecció de bosses per comprar 
fruita i hortalisses

PÚBLIC ADULT
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CENTRE CíVIC
VIL·LA URÀNIA
Carrer de Saragossa 29

                         VIA AUGUSTA
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SANT EUSEBI
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GRÀCIA

FONTANA

MAPA

ADREÇA

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


