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PRESENTACIÓ VIL·LA URÀNIA

QUI SOM?

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 activitats per
a totes les edats i de l’aula ambiental, servei d’educació
i informació ambiental. A més, aquest equipament 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.

EL LLEGAT DE JOSEP COMAS I SOLÀ

Josep Comas i Solà (1868-1937) va ser un astrònom i divulgador científic barceloní. Pioner de l’astronomia moderna, 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”.

SERVEIS DEL CENTRE CÍVIC
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SERVEIS
ESPAI EXPOSITIU COMAS I SOLÀ

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

A la planta baixa del centre trobareu aquesta sala oberta a tothom on podreu llegir, xerrar, passar l’estona, fer
temps abans no comenci una activitat, etc. Teniu disponible 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 compartir 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.

activitats
de tardor

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC
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ACTIVITATS DE TARDOR
AULA DIGITAL
Espai de creació, experimentació i aprenentatge entorn a
les noves tecnologies. Trobaràs un seguit d’activitats formatives per conèixer diferents eines informàtiques. També pots
consultar els tallers de noves tecnologies per a gent gran!

TALLERS DE NOVES
TECNOLOGIES PER A
GENT GRAN
Podràs trobar diferents
cursos trimestrals de pagament per a persones majors de 65 anys. Pots consultar més informació a la
difusió específica de tallers.

CONNEXIONS
SEGURES I GRATUÏTES
Dimecres, 16 de setembre,
d’11 a 13.30 h
Aprèn a connectar-te des de
casa, coneix eines per realitzar reunions virtuals des de
casa i poder seguir en contacte amb amics i familiars.
Quines són les millor plataformes per poder tenir una
connexió segura?
A càrrec de Jordi Joan

TREBALL COOPERATIU
AMB TRELLO
Dimarts, de 18 a 20 h
Del 6 al 13 d’octubre (2
sessions)
Formes part d’una associació? T’oferim aquest curs
per millorar l’organització interna i gestió de tasques de
les entitats sense ànim de
lucre amb l’eina Trello.
A càrrec de Gina Güell Fleck, tècnica de comunicació

INICIACIÓ A LA
IMPRESSIÓ 3D
Dijous, de 18 a 20 h
Del 15 al 29 d’octubre (3
sessions)

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER A ADULTS

Curs d’iniciació a la impressió 3D en el qual aprendràs tot allò relacionat amb
aquesta tecnologia perquè
puguis dissenyar i fabricar
peces en 3D.
A càrrec de Paula Meier de
FabCafe Barcelona

Dimecres, de 13 a 14 h
Del 7 d’octubre al 9 de
desembre

XERRADA:
“VINCLES BCN”

Accés lliure a deu ordinadors amb connexió a Internet. Un especialista us ajudarà a resoldre els dubtes
i/o les consultes.

Dimecres 2 de desembre,
a les 11 h
Presentació de Vincles
BCN, un servei gratuït per
a majors de 65 anys que a
través d’una aplicació, et
permet connectar amb persones del barri que tenen
aficions similars a les teves.

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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CINEFÒRUM
Divendres 18 de setembre, 16 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre, a les 18 h
El Col·lectiu Iguana, un grup de veïns amants del cinema
d’autor, es reuneixen un cop al mes per visionar col·lectivament una pel·lícula. T’hi apuntes?
A càrrec del Grup Iguana

CLUB DE LECTURA EN FRANCÈS
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Llegirem i escoltarem dues novel·les curtes en francès i
treballarem el gènere literari, personatges, llocs i sentiments evocats en les històries. Per poder participar en
aquesta activitat cal tenir un nivell A2.
A càrrec de Sara Dauge

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
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INICIACIÓ A LA RÀDIO
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 7 d’octubre al 25 novembre (8 sessions)
Et proposem un curs gratuït per introduir-te en el funcionament general d’una emissora de ràdio i obtenir les eines i
coneixements específics d’aquest mitjà per poder desenvolupar un programa de ràdio.
A càrrec de Joan E. Vidal

BARCELONA POESIA: PASSAREL·LES
Dimarts, 13 d’octubre, a les 19h
Un viatge articulat a través de la paraula de Rosa Maria
Arrazola, amb una selecció de poemes propis, i de la música de la Clàudia Cabero, a la guitarra i efectes. Un tàndem
poètic en clau femenina i premiat al Certamen Terra i Cultura - Premi Miquel Martí i Pol 2019.
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

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

TEATRE:
LAS GALLEGAS

TEATRE: RITOS DE
AMOR Y GUERRA

Dissabte, 17 d’octubre, a
les 18 h

Dissabte, 28 de novembre, a les 18 h

Las gallegas és un espectacle de la Cia Lolita Corina
que combat la foscor de la
mort amb la llum de l’humor, que s’endinsa en el
món més negre amb el més
blanc dels somriures, que
ens fa viatjar fins a una vetlla on els plors han mudat
en riures i els planys són
ara rialles, on les pallasses
es blanquegen les cares
amb unes cendres radiants.

Molt més que un espectacle... és una proclama, un
manifest, un crit, el que llencen un exèrcit de dones que
amb un treball interpretatiu
basat en el gest i la ironia,
mostren com uns estereotips inventats per les dones
han provat de devorar-ne
la identitat i han donat ales
a petites i grans violències
íntimes i socials contra la
meitat de la població.

MÚSICA: ORQUESTRA
REUSÒNICA - FEM MÚSICA DE L’INSÒLIT
Dissabte, 7 de novembre,
a les 18 h
Toquen, pessiguen i bufen
qualsevol objecte susceptible de ser bufat, pessigat
o tocat. Des de rodes de
bicicleta a cafeteres, des
de les potes d’una cadira a
una mànega d’aigua o unes
bales de jugar. I és que
aquests músics, potser excèntrics, potser visionaris,
agosarats segur, defensen
que qualsevol objecte que
pugui ser bufat, pessigat o
tocat és capaç de fer, no
soroll, sinó música. La seva
teoria? Que la música va
arribar abans que els instruments.

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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PETIT CINECLUB
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.

WOLF CHILDREN

SOLAN & ERI

Divendres, 7 de setembre, a les 17.30 h

Divendres, 11 de desembre, 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’Ame i en Yuki, que van néixer
també amb la capacitat de
convertir-se en llops.
Edat recomanada: a partir
de 7 anys

50 anys després de la mítica arribada de l’home a la
Lluna, el Solan i l’Eri s’embarquen en una aventura
espacial, per fer-hi el segon
pas. Amb l’ajuda del seu
amic inventor i d’enginyoses eines aconseguiran
construir la seva nau i arribar a l’espai?
Edat recomanada: a partir
de 5 anys

ZOG, DRACS I HEROÏNES
Divendres, 2 d’octubre, a
les 17.30 h
En Zog és un drac que va
superant els obstacles amb
què es troba gràcies a l’amistat d’una princesa que
l’ajuda i li fa entendre que
no han de ser el que el món
espera d’ells. Una història
acompanyada de quatre
curts protagonitzats per nenes valentes i imaginatives.
Edat recomanada: a partir
de 3 anys

JACOB, MIMI I ELS
GOSSOS DEL BARRI
Divendres, 22 de desembre, a les 11 h
En Jacob és un nen de 7
anys que viu a la ciutat. Un
dia el seu pare ha de marxar per negocis durant uns
dies i haurà de passar una
setmana amb el seu oncle i
la seva cosina Mimi, amb la
qual viurà una gran aventura juntament amb una colla
de gossos de carrer.
Edat recomanada: a partir
de 7 anys

48H OPEN HOUSE BCN
Dissabte, 24 d’octubre, a partir de les 10 h diferents
torns
La Vil·la Urània obrirà les portes a aquest festival que té
com a objectiu la difusió i promoció de l’arquitectura oferint
jornades de portes obertes a edificis i monuments singulars.
Per a més informació i inscripcions: www.48hopenhousebarcelona.org/
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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PRESENTACIÓ DE LA RÀDIO DE LA VIL·LA URÀNIA
Dilluns, 26 d’octubre, a les 19 h
Sabies que a la Vil·la Urània s’ha creat una ràdio comunitària? En aquesta presentació t’explicarem com pots escoltar els programes que s’hi fan i de quines maneres pots
participar fent ràdio.
A càrrec dels membres de Radio Farró

NOVEMBRE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers
les Dones hem organitzat un seguit d’activitats per a visibilitzar i donar suport a qui pateix o ha patit aquest tipus de
violència. Per a més informació podeu consultar la programació específica.

TEATRE: RITOS DE
AMOR Y GUERRA
Dissabte, 28 de novembre, a les 18 h
Per a més informació consulteu la pàgina 10.

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

PANELLETS

QUÍMICA A LA CUINA

Dissabte, 24 d’octubre, a
les 11 h

Divendres, 11 de desembre, a les 12 h

Prepara els panellets casolans per a una castanyada
ben dolça!
Suplement de material de:
7€
A càrrec de Josep Vidal

Més informació a la pàgina
14

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

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
LA SALUT DEL MÓN VEGETAL
Aquest 2020 és l’Any Internacional de la Salut de les Plantes, una iniciativa clau per ressaltar la importància de la sanitat vegetal per millorar la seguretat alimentària, protegir
el medi ambient i la biodiversitat i impulsar el desenvolupament econòmic.

CORRENT AMB LA REINA VERMELLA
Dimecres, 7 d’octubre, a
les 18 h
En aquesta xerrada explorarem casos de coevolució
entre les plantes i els seus
patògens i herbívors que les
ataquen explorant la hipòtesi de la Reina Vermella.
A càrrec d’Alex Richter-Boix

FOC, SEQUERA I PLAGUES FORESTALS. COM
HAN CANVIAT ELS BOSCOS A CATALUNYA ELS
ÚLTIMS ANYS
Dimecres, 28 d’octubre, a
les 18 h
El paisatge català ha patit
canvis importants els darrers
anys, fet que ha significat un
augment del total de superfície forestal. Tot i això, els boscos afronten ara nous reptes
com la presència de grans incendis, períodes de sequera
sostinguda o l’arribada d’espècies invasores que modifiquen l’ecosistema forestal.
A càrrec de Quim Canelles
Trabal, estudiant predoctoral al Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

QUÍMICA A LA CUINA
Divendres, 11 de desembre, a les 12 h
Descobreix en aquesta activitat com són les biomolècules
dels vegetals, com afecten l’ésser humà i quina és la seva
importància a la gastronomia
En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Químics

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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COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
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).

COM FER UN TALLER
CIENTÍFIC SENSE
DEIXAR-HI LA PELL
Dimecres, 14 octubre, a
les 18 h
En aquest curs aprendràs
com explicar la ciència fent
servir les eines narratives
per comunicar més enllà
dels fets.
A càrrec de Jordi Díaz-Marcos, doctor en química i nanodivulgador

COM CREAR PROJECTES
DE CIÈNCIA CIUTADANA
Dimecres, 9 desembre, a les
18 h
Tens una idea de projecte
científic on necessites la
participació activa de la ciutadania?
A càrrec de Raül Toran,
responsable de divulgació
científica d’ISGlobal i president de l’ACCC

CIÈNCIA I ART*
Dimecres, 11 novembre, a
les 18 h
Vine a descobrir la relació entre ciència i art i com
s’enriqueixen l’un a l’altre.
A càrrec de Xavier Duran
Escriba, químic i periodista
científic. Autor de“L’artista
en el laboratori. Pinzellades
sobre art i ciència”
*Consulta al web el material que cal
portar.

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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VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU
JOSEP COMAS I SOLÀ
Dissabtes, 17 d’octubre i 28 de novembre*, a les 12 h
Vine a conèixer la vida i l’obra d’aquest il·lustre astrònom
i divulgador científic barceloní de trajectòria internacional.
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta
*En aquesta visita hi haurà possibilitat de comptar amb intèrpret de llengua de signes, en cas necessari cal fer reserva prèvia.

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Gaudeix de la 25a edició de la Setmana de la Ciència amb
un munt d’activitats per a tots els gustos.
Per a més informació: https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat

UN MÓN FELIÇ
Dilluns, 16 de novembre,
a les 18.30 h
Agafant de partida la famosa obra Un món feliç d’Aldous Huxley, explorarem
tot allò que el faria possible
tenint en compte la ciència i
el pensament ètic.
A càrrec de Laura Force, graduada en biologia i filosofia

DE CAMÍ CAP A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Dimecres, 18 de novembre, a les 18.30 h
A través de dos tallers interactius aprendrem a emmagatzemar l’energia que
ens envolta. D’una banda,
entendrem què és un gestor
d’energia i un agregador de
la demanda i, de l’altra, veurem com convertir l’energia
en altres formes, com per
exemple, en gas.
A càrrec de Marc Torrell,
Mattia Barbero i Toni Cantero, de l’IREC

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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CONSTRUÏM UN RELAT
COL·LABORATIU DE
CIÈNCIA-FICCIÓ
Els dies 18, 19 i 27 de novembre, a les 18.30 h
Et proposem participar en la
creació d’un relat conjunt de
ciència-ficció entre deu centres de proximitat. Després
d’una sessió de formació i
d’una altra per decidir aspectes essencials que cal tenir
en compte, les persones inscrites en cada centre idearan
i escriuran una part del relat
de manera consecutiva.
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2020: ANIVERSARI DE
TRES CIENTÍFICS CATALANS: JOAN ANTONI
DESVALLS, EDUARD
FONTSERÈ I ENRIC
CASASSAS
Dimecres, 25 de novembre, a les 18 h
Aquest 2020 se celebra l’aniversari de tres científics catalans, nascuts als s. XVIII, XIX
i XX, respectivament, tots ells
membres de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona i amb importants
aportacions científiques.

A càrrec de Ricard Ruiz
Garzón, Manuel Moreno i A càrrec de Carles Puig-Pla
de la Societat Catalana
David Anton
d’Història de la Ciència i de
la Tècnica
SLAM SCIENCE
Divendres, 20 de novembre, a les 18.30 h
Ciència. Molta poesia. 4
poetes. I només 1 persona
s’alçarà com a guanyadora
de la nit! El públic hi té molt
a dir… T’hi esperem!
A càrrec de PoetrySlam

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

NIT DE LA RECERCA
La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment dedicat
a la divulgació de la ciència que se celebra cada any en
més de 30 països d’Europa.

DISTRIBUCIÓ DE CONTAMINANTS A VISTA
D’OCELL

L’EMBRIÓ FANTÀSTIC:
MIRANT DES DE DINS
COM ES PROTEGEIX

Divendres 27 de novembre, de 13 h a 13.45 h

Divendres, 27 de novembre, de 17.45 h a 18.15 h

Explicarem la importància
d’estudiar diferents espècies
d’aus bioindicadores que
ens permeten entendre la
distribució de contaminants
en el medi natural.

Què és el primer que es
forma en un embrió humà?
El cor? El cervell? El més
important a l’inici del desenvolupaments és establir un
entorn segur que permet
formar i posar en funcionament els òrgans. Com
l’aconsegueix un embrió
abans de tenir sistema immunitari?

A càrrec de Pere Colomer
Vidal, Maria DulsatMasvidal i Bernat-Oró Nolla, IDAEA-CSIC

EL PROBLEMA DELS
ADDITIUS QUÍMICS EN
L’ECONOMIA CIRCULAR
Divendres, 27 de novembre, de 17 h a 17.30 h
Actualment, s’aposta per
l’Economia Circular per reduir els residus però, se sap
suficient sobre com tractar
dels residus i additius químics nocius per a la salut?
A càrrec d’EthelEljarrat, investigador del IDAEA-CSIC

A càrrec d’Esteban Hoijman, CRG

PRESENTACIÓ DELS
PREMIS PRISMA
Divendres, 27 de novembre, de 18.30 h a 19.15 h
PRISMA, Associació per la
Diversitat Afectivo-Sexual i
de Gènere en Ciència, Tecnologia i Innovació, nascuda l’abril del 2019, presentarà els seus primers premis
a la Vil·la Urània.

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

HIGHWAY TO BRAIN!
Dissabte 28 de novembre,
d’11 h a 12 h
Explicarem de forma senzilla els principis bàsics de
la connectòmica, una tècnica actual de ressonància
magnètica, i veurem com
ens ajuda a entendre l’organització del cervell fent un
“mapa de carreteres” de la
nostre ment.
A càrrec de Xavier López
Gil, IDIBAPS

TROMBECTOMIA: COM
SALVAR EL CERVELL

18/19

INVESTIGA GENOMES
AMB GENIGMA
Dissabte, 28 de novembre, de 13.15 h a 14 h
Et presentem una aplicació
per a telèfons mòbils per a
descobrir alteracions genòmiques en cèl·lules canceroses. Amb aquest joc de
ciència ciutadana, qualsevol
persona pot col·laborar en
la construcció d’uns mapes
genòmics de referència.
A càrrec d’ElisabettaBroglio, Juan Rodríguez, Marco Di Stefano i Marc Martí,
CRG

Dissabte, 28 de novembre,
de 12.15 h a 13 h
Veurem una demostració sobre com eliminar un trombe
fent servir artèries caròtides
impreses en tecnologia 3D.
A càrrec de Daniel Guisado
Alonso, Hospital de Sant
Pau

CIÈNCIA “IN PROGRESS”
Cicle de presentacions trimestrals de tesis doctorals i publicacions científiques a la Vil·la Urània.

FOC, SEQUERA I PLAGUES FORESTALS.
COM HAN CANVIAT ELS
BOSCOS A CATALUNYA
ELS ÚLTIMS ANYS?
Dimecres, 28 d’octubre, a
les 18 h
Més informació a la pàgina
14

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

MIRANT EL CEL
Cada trimestre viatgem per l’univers de la mà de les entitats Aster i AstroBarcelona amb un cicle de conferències
d’astronomia i ciència.

ORIENTACIÓ ASTRONÒMICA DE MONUMENTS MEGALÍTICS
PREHISTÒRICS
Dimecres, 16 de desembre, a les 18 h
L’Arqueologia ha estudiat
en profunditat el fenomen
megalític, si bé encara hi
ha aspectes que no són
ben coneguts, com ara les
orientacions
astronòmiques, que en molts casos,
eren intencionades per
orientar els monuments en
una determinada direcció.

ANIVERSARI DE JOSEP
COMAS I SOLÀ
Dijous, 17 de desembre, a
les 18 h
Celebrem l’aniversari de
Comas i Solà tot descobrint
una de les seves vessants
científiques: la sismològica.
A càrrec de Maite Merino

A càrrec de Xavier Bohigas,
doctor en Física i diplomat
en Arqueologia hispànica

BARCELONA A 3 BANDES: L’AIGUA
Dimecres, 4 de novembre, a les 18 h
Quins són els impactes del canvi global a Barcelona? Què
diuen al respecte l’administració, la ciència i la societat? Et
convidem a aquesta taula rodona trimestral per conèixer
les estratègies que s’estan duent a terme a la ciutat de
Barcelona en relació amb la gestió de l’aigua.
En col·laboració amb Fundació Ciència en Societat

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
tèxtils
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ACTIVITATS TÈXTILS
ESTONES ENTRE FILS
Vine a passar una estona entre fils aprenent noves tècniques de la mà de creatives professionals. Calen coneixements bàsics.

XERRADA: RAVELRY, MÉS ENLLÀ DELS PATRONS
Dissabte, 24 d’octubre, a les 11 h
Vols saber més coses sobre la xarxa social per a teixidors
i teixidores? T’ensenyarem a crear i gestionar el teu perfil
per començar a buscar patrons, dissenyadors i llanes.
A càrrec de Lalanalú

XERRADA: COM INTERPRETAR PATRONS PER A
TEIXIR GUARNIMENTS DE NADAL
Dissabte, 12 de desembre, les 11 h
En aquesta xerrada t’ensenyarem a llegir patrons de mitja i
ganxet per a decorar la teva llar a l’estil Lalanalú.
Aprendràs a interpretar gràfics, desxifrar nomenclatures i
llegir textos de patrons per a teixir boles decoratives, mitjons, garlandes, amigurumis i figures. Posarem fil a l’agulla
per tenir-ho tot a punt per al Nadal!
A càrrec de Lalanalú

TARDES DE PATCH
Divendres 18 de setembre, 2, 16 i 30 d’octubre, 13 i 27
de novembre i 11 de desembre, a les 18 h
Si fas patchwork a casa i t’agradaria trobar-te amb altres
persones que també en fessin 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.
Són sessions per a persones aficionades al patchwork que
ja en tenen nocions.
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
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CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR!*
Dijous, 29 d’octubre, 26 de novembre i 17 de desembre, a les 18 h
Et proposem venir a veure una pel·lícula i que et sentis
com a casa, fent mitja o ganxet. Posa’t còmode i tricota tot
gaudint de bon cinema i millor companyia!
Col·labora: Katia
*Consulteu el web per saber la pel·lícula que es projectarà

TE i TRICOT
Dijous 15 d’octubre, 12 de novembre i 10 de desembre, 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: NINOS DE DRAP PER ALS
INFANTS REFUGIATS
Dissabte, 24 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. Tant si saps
cosir com si no en saps tothom és útil i benvingut. Com més
ninos fem entre tots, més rialles arrencarem als infants.
Hi col·labora: Gutterman
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES I GRATUÏTES.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.
La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

COSTURA SOLIDÀRIA: LES LLETRES DE LA RITA
Dissabte, 28 de novembre, 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 el Projecte de les Lletres de
la Rita i a participar-hi 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
lletres, tallar roba o organitzar les lletres. Entre tots farem
lletres amb les creadores de la iniciativa.

NADAL CRAFT- PROJECTES EN UN DIA
Aquest Nadal us oferirem activitats variades per a tots els
gustos. Consulteu més endavant la informació a la pàgina
web del centre.

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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ambiental

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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 fomentar la cultura de la sostenibilitat.

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Del 16 al 22 de setembre
La Vil·la Urània se suma a ‘La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020’ que se celebra a tot Barcelona amb
un programa d’activitats amb l’objectiu de millorar la qualitat
de l’aire.

ESPAI DE REPARACIÓ
DE BICICLETES
Dimecres, 16 de setembre, a les 18 h
Has de canviar alguna peça
de la teva bicicleta? T’agradaria aprendre a fer-ne el
manteniment? Vine amb la
teva bici i suma’t a l’activitat!
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
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SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS
Un munt d’activitats amb el focus posat en la reutilització
per donar un ús més responsable als recursos i, així, reduir
les deixalles.

ESPAI
D’AUTOREPARACIÓ
Dilluns, 23 de novembre,
a les 18 h
Porta petits electrodomèstics que ja no funcionin i
aprèn a reparar-los amb l’ajuda de personal especialista. Suma’t a l’estratègia del
residu zero!

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE: FEM COMPRA
RESPONSABLE. UN
ALTRE CONSUM ÉS
POSSIBLE
Dilluns, 30 novembre, a
les 18.30 h
La Cooperativa Germinal,
una cooperativa de consum
de productes ecològics del
barri del Farró, presentarà
el seu llibre amb una taula rodona sobre el poder
transformador del consum
com a resposta col·lectiva a
l’emergència climàtica.
A càrrec de Coopertativa
Germinal

BARCELONA A 3 BANDES: L’AIGUA
Dimecres, 4 de novembre, a les 18 h
Més informació a la pàgina 20

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.

servei
d’infància
i famílies

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES
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El setembre comencem amb ACTIVITATS PER PÚBLIC
FAMILIAR:
Activitats familiars i gratuïtes, amb inscripció prèvia. Aforament limitat.

PETIT CINE CLUB
‘WOLF CHILDREN’

TALLER DE IOGA EN
FAMÍLIA

+ 7 anys

Infants gatejants fins 3 anys

Dilluns 7 de setembre, a
les 17.30 h

Dilluns 14 setembre de 11
a 12 h

A càrrec de Barcelona Districte Cultural

Dimarts 15, setembre, de
17.30 a 18.30 h

TALLER DANSA EN
FAMÍLIA
Mare/pare amb nadons d’1
a 8 mesos
Dimarts 8 de setembre, de
17.30 a 18.30 h
Dimarts 22 setembre, de
17.30 a 18.30 h
A càrrec de Paula Peyró

CONTACONTES: ‘ELS
CALAIXOS DEL CEL’

A càrrec de Vicky Pessolani

ESPECTACLE DE MÀGIA
3 a 12 anys
Dimecres 16 setembre, a
les 17.30 h.
A càrrec de Joana Andreu.

TALLER FAMILIAR DE
CIÈNCIA
4 a 12 anys

3 a 6 anys

Dijous 17 setembre de
17’30 a 19h.

Dimecres 9 de setembre, a
les 17.30 h

A càrrec de Luciferases.

A càrrec d’Ada Cusidó.

TALLER FAMILIAR DE
COSMÈTICA NATURAL
4 a 12 anys
Dijous 10 de setembre, de
17.30 a 18.30 h
Dimecres 23 setembre, de
17.30 a 18.30 h
A càrrec de Muntsa Holgado

CONTACONTES: ’CONTES DE LA LLUNA
PRUNA’
0 a 3 anys
Dilluns 21 setembre, a les
17.30 h
A càrrec de Gina Clotet

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

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

SERVEI DIARI
La Saleta ofereix un espai d’ambient
acollidor on poder jugar, experimentar,
compartir opinions, experiències i
relacionar-se amb altres infants i adults.
Per a 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)

•

JOC EN FAMÍLIA
De dilluns a dimecres de 17 a 19h
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 2017 amb adult acompanyant.
Quota trimestral: 13.95 € (1 dia a la setmana).

PREINSCRIPCIONS noves famílies:
Del 14 al 23 de setembre
Per optar a les places vacants, envieu un mail a zerotres@vilaurania.net
PREINSCRICIONS: Del 14 al 18 de setembre
BAREMACIÓ DE SOL·LICITUDS: 21 de setembre
ASSIGNACIÓ DE PLACES: 22 i 23 de setembre

Tot el procés serà telemàtic

Inici de les activitats 28 de setembre
+info: zerotres@vilaurania.net

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES
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GRUPS D’ASSESSORAMENT I SUPORT FAMILIAR
Espais oberts i gratuïts.
Recomanem trucar el mateix dia, abans de venir, i mirar
el web específic de cada entitat per confirmar que es farà
la sessió. Aquestes activitats funcionen amb professionals
voluntàries.

LA LLIGA DE LA LLET
Dijous 1 d’octubre i 5 de novembre, de 18.30 a 20 h
A càrrec d’Eva Donat, 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.lalligadelallet.org

ALBA LACTÀNCIA MATERNA
Els dimarts 29 de setembre, 13 i 27 octubre, 10 i 24
de novembre i 15 de desembre d’11.30 a 13.30 h
Alba Lactància Materna ofereix informació i suport a totes les mares que vulguin gaudir d’una lactància exitosa.
Per assistir a les sessions del grup, cal inscripció prèvia
en el correu alba.santgervasi@albalactanciamaterna.org
A càrrec de Sònia Canal, assessora de lactància d’Alba
Lactància Materna www.albalactanciamaterna.org

TROBADES DONA LLUM (EMBARÀS,
PART I POSTPART)
Dimarts, 22 de setembre, 20 de octubre, 17 novembre
d’11.30 a 13.30 h
Espai obert per informar-se i compartir experiències entorn l’embaràs, el part i el postpart.
A càrrec d’Imma Sàrries i Mireia Lanaspa sòcies de Dona
Llum, www.donallum.org

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

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, expressió corporal,
tallers, sortides, divulgació científica...
L’horari és segons grup:
•

Dilluns i dimecres, més un
divendres al mes de 17 a 19.30 h
(infants de P4 a 6è)

•

Dimarts i dijous, més un
divendres al mes de 17 a 19.30 h
(infants de P4 a 6è)

INSCRIPCIONS
Del 14 al 23 de setembre.
Telemàtiques: infantil@vilaurania.net
Presencials:en cas de no poder-la fer telemàticament.
Cal demanar cita prèvia a infantil@vilaurania.net
Preu infants P4 a 6è:
27.91 € / trimestre
Inici de les activitats 28 de setembre
+info: infantil@vilaurania.net

CASAL DE NADAL
22, 23 i 24 de desembre, de 9.30 a 13.30 h, per a infants de P4 a 6è
Preu: 33,66 €
Inscripcions: Inscripcions: del 14 al 18 de desembre, de
dilluns a divendres, de 15 a 20 h. Places limitades.
ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS
amb adult acompanyant

DIVERDIVENDRES
Activitats familiars, gratuïtes, per a
infants acompanyats d’un adult. Els
divendres, de 17.30 a 19h. Veieu
propostes específiques al web.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia.

CINEMA FAMILIAR DE NADAL
Dimarts, 22 de desembre, a les 11 h
Us convidem a gaudir d’un matí de cinema en família amb
la pel·lícula Jacob, mimi i els gossos del barri (+ 7 anys)
Per a més informació consulteu la pàgina 11
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ASSOCIACIÓ D’ENTITATS

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE VIL·LA URÀNIA

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 “Projecte Vil·la Urània” volíem implicar-nos en la seva gestió.
COM?
Participant de la programació de l’equipament en diferents 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

calendari
d’activitats

CALENDARI D’ACTIVITATS

SETEMBRE
DL. 7

17.30 h

Petit Cineclub: Wolf Children

PÚBLIC
FAMILIAR

DM. 8

17.30 h

PÚBLIC
FAMILIAR

DC. 9

17.30 h

Taller familiar: dansa en família
Espectacle familiar: contacontes

DJ. 10

17.30 h

Taller familiar: cosmètica natural

DL. 14

11.00 h

Taller familiar: ioga amb família

DM. 15

17.30 h

Taller familiar: ioga amb família

DC. 16

11 h

Xerrada: connexions segures i
gratuïtes

PÚBLIC ADULT

DC. 16

17.30 h

Espectacle familiar: màgia

PÚBLIC
FAMILIAR

DC. 16

18 h

Espai de reparació de bicicletes

TOTS ELS
PÚBLICS

DJ. 17

17.30 h

Taller familiar: ciència

PÚBLIC
FAMILIAR

DV. 18

18 h

Cinefòrum

PÚBLIC ADULT

DV. 18

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DL. 21

17.30 h

Espectacle familiar: contacontes

PÚBLIC
FAMILIAR

DM. 22

17.30 h

Taller familiar: dansa en família

PÚBLIC
FAMILIAR

DC. 23

17.30 h

Taller familiar: cosmètica natural

PÚBLIC
FAMILIAR

PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC
FAMILIAR

OCTUBRE
DV. 2

17.30 h

Petit Cineclub: Zog, drags i
heroïnes

PÚBLIC
FAMILIAR

DV. 2

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DM. 13

19 h

Barcelona poesia: espectacle
passarel·les

PÚBLIC ADULT

DC. 14

18 h

Com fer un taller científic sense
deixar-hi la pell

PÚBLIC ADULT

DJ. 15

18 h

Te i tricot

PÚBLIC ADULT

DV. 16

18 h

Cinefòrum

PÚBLIC ADULT

DV. 16

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DS. 17

12 h

Visita guiada a l’espai expositiu
Josep Comas i Solà

PÚBLIC ADULT

DS. 17

18 h

Teatre: Las gallegas

PÚBLIC ADULT

DS. 24

a partir de
les 10 h

48h Open House Bcn

PÚBLIC ADULT

DS. 24

11 h

DS. 24

10.30 h

Xerrada: Ravelry, més enllà dels
patrons
Costura solidària: ninos de drap
per als infants refugiats

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS
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DL. 26

19 h

Presentació de la ràdio de la
Vil·la Urània

PÚBLIC ADULT

DC. 28

18 h

Xerrada: com han canviat els
boscos de Catalunya els últims
anys?

PÚBLIC ADULT

DJ. 29

18 h

Cineknitting

PÚBLIC ADULT

DV. 30

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

NOVEMBRE
DC. 4

18 h

Barcelona a 3 bandes

PÚBLIC ADULT

DV. 6

17.30 h

Petit Cineclub: Zibila i el poder
de les ratlles

PÚBLIC FAMILIAR

DS. 7

18 h

Música: Fem música de l’insòlit

PÚBLIC ADULT

DC. 11

18 h

Ciència i art

PÚBLIC ADULT

DJ. 12

18 h

Te i tricot

PÚBLIC ADULT

DV. 13

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DC. 18

18.30 h

De camí cap a la transició
energètica

PÚBLIC ADULT

DV. 20

18.30 h

Slam science

PÚBLIC ADULT

DV. 20

18 h

Cinefòrum

PÚBLIC ADULT

DL. 23

18 h

Espai d’autoreparació de petits
electrodomèstics

PÚBLIC ADULT

DC. 25

18 h

2020: Aniversari de tres científics catalans

PÚBLIC ADULT

DJ. 26

18 h

Cineknitting

PÚBLIC ADULT

DS. 28

18 h

Teatre: Ritos de amor y guerra

PÚBLIC ADULT

DV. 27

13 h

Contaminant a vista d’ocell

PÚBLIC
ADULT

DV. 27

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DV. 27

17 h

El problema dels additius químics en l’economia circular

PÚBLIC
ADULT

DV. 27

17.45 h

L’embrió fantàstic: mirant des de
dins com es protegeix

PÚBLIC
ADULT

DV. 27

18.30 h

Presentació dels premis Prisma

PÚBLIC
ADULT

DS. 28

10.30 h

Costura solidària: Les lletres de
la Rita

PÚBLIC ADULT

DS. 28

12 h

Visita guiada a l’espai expositiu
Josep Comas i Solà

PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS

Highway to brain!

DS. 28

11 h

DS. 28

11 h

DS. 28

12.15 h

DS. 28

13.15 h

Investiga genomes amb genigma

PÚBLIC ADULT

DL. 30

18.30 h

Presentació del llibre: Fem
compra responsable. un altre
consum és possible

PÚBLIC ADULT

Xerrada: Posa’t el gorro… de
mitja i ganxet
Trombectomia: Com salvar el
cervell

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

DESEMBRE
DC. 9

18 h

Com crear projectes de ciència
ciutadana

PÚBLIC ADULT

DJ. 10

18 h

Te i tricot

PÚBLIC ADULT

DV. 11

12 h

Química a la cuina

PÚBLIC ADULT

DV. 11

17.30 h

Petit Cineclub: Solan & Eri

PÚBLIC
FAMILIAR

DV. 11

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DC. 16

18 h

Orientació astronómica de monuments megalítics prehistòrics

PÚBLIC ADULT

DJ. 17

18 h

Xerrada per l’aniversari de Josep Comas i Solà

PÚBLIC ADULT

DJ. 17

18 h

Cineknitting

PÚBLIC ADULT

DV. 18

18 h

Cinefòrum

PÚBLIC ADULT

DV. 22

11 h

Petit Cineclub: Jacob, Mini i els
gossos del barri

PÚBLIC
FAMILIAR

MAPA

PLAÇA
MOLINA

SARAGOSSA

A
VI

A
ST
GU
AU

BALMES

SANT EUSEBI

CENTRE CÍVIC
VIL·LA URÀNIA

Carrer de Saragossa 29

FONTANA

MADRAZO

GRÀCIA

ADREÇA

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
HORARIS

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

