
ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS DE SETEMBRE

ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC

FESTA MAJOR DEL FARRÓ

CINEFÒRUM

MOSTRA ITINERANT DE TEATRE AMATEUR DE CATALUNYA: ‘CARROUSSEL’ 

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

ESPECTACLE FAMILIAR: Cançonetes 
(0-5 anys) Cal inscripció prèvia

KARAOKE POPULAR 

CINEMA A LA FRESCA: “COCO” 

ESPECTACLE FAMILIAR: ‘Animalari’ 
(a partir de 3 anys) Cal inscripció prèvia

VISITA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP 
COMAS I SOLÀ 

RUTA ASTRONÒMICA EN BICICLETA ESPAI DE REPARACIÓ DE BICICLETES

Del 9 al 12 de setembre 
El setembre arriba amb la Festa Major! Un munt d’activitats per a tothom al barri del Farró. En 
col·laboració amb l’Associació de veïns i Comissió de festes del barri del Farró.

Divendres, 17 de setembre, a les 18 h 
El Col·lectiu Iguana, un grup de veïns amants del cinema d’autor, ens proposen una trobada men-
sual per visionar col·lectivament una pel·lícula. T’hi apuntes?
A càrrec del Grup Iguana

Dissabte, 18 de setembre, a les 18 h 
Consulta la informació detallada al nostre web
A càrrec de la cia Pa amb oli teatre de Mataró 
En col·laboració amb la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

 La Vil·la Urània se suma a ‘La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021’ que se celebra a 
tot Barcelona amb un programa d’activitats amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire

Dijous 9 de setembre, a les 11 h 
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer/ 
A càrrec de Jordi Tonietti

Dijous, 9 de setembre, a les 17.30 h 
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer

En Miguel somia a convertir-se en una llegenda 
de la música malgrat l’oposició de la seva família. 
La seva passió el durà fins a la “Terra dels Morts” 
on descobrirà el seu veritable llegat familiar. 
Dijous, 9 de setembre, a les 21.30 h 
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer

Divendres 10 de setembre, a les 11 h 
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer
A càrrec de la Companyia Sifó

Divendres, 10 de setembre, a les 17 h 
i a les 19 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 necessa-
ri cal fer reserva prèvia. 

A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta i 
+ACCÉS

Dilluns, 20 de setembre, a les 17h 
És imprescindible dur bicicleta amb canvis. 
Punt de trobada: Centre cívic Vil·la Urània
A càrrec de Biciclot i Luciferasses

Dimarts, 21 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!

Prevenció de la COVID-19
Totes les activitats són obertes, gratuïtes i compleixen les mesures de prevenció de la propagació 
de la COVID-19: inscripció prèvia a  les activitats, control d’accessos i distància entre persones. 
Cal inscripció prèvia a: barcelona.cat/ccvil.laurania. La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la 
realització de l’activitat. 
Totes les activitats estan dissenyades per fer-se presencials, tot i que el centre cívic està supeditat a 
les decisions que les autoritats sanitàries prenguin en cada moment respecte a la realització de les 
activitats de manera presencial. Si arriba el cas, es traslladaran totes les possibles a format en línia.
Per tenir informació actualitzada consulteu la pàgina web del centre cívic

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER

PROVES DE MEMÒRIA: CUIDEM-LA, 
AVALUEM-LA: 

UN CAFÈ PER A NO OBLIDAR

El dia 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer. A la Vil·la Urània juntament 
amb la fundació Alzheimer Catalunya us oferim una programació d’activitats per tal de donar a 
conèixer la tasca d’aquesta entitat.

Dilluns, 20 de setembre, a les 17 h 
Senzills exercicis que ens faran recordar, 
memoritzar i dibuixar per analitzar si seguim 
mantenint un bon estat memorístic. 

Dilluns, 20 de setembre, a les 18 h

Conversa entre la neuropsicòloga Sònia Ma-
ymó, responsable de l’Àrea Persona i Família 
d’Alzheimer Catalunya Fundació i Núria Roca, 
filla d’una persona amb Alzheimer. 

TOUR DE TEIXITS  

Dimecres, 22 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.
Punt de trobada: es comunicarà un cop realitzada la inscripció
A càrrec de Nadia Mediavilla

XERRADA: ATENCIÓ PLENA A L’ALIMENTACIÓ  

Dimarts 21 de setembre, a les 19 h 
Et convidem a fer un primer contacte per analitzar com mengem i conèixer diferents camins per 
revisar i modificar la teva manera de menjar. 
A càrrec d’Elisenda Dalmau
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ADREÇAHORARIS

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 21 h

NIT DE LA RECERCA

Dimecres, 22 de setembre
La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment dedicat a la divulgació que se celebra cada any 
en més de 30 països d’Europa. Consulta la informació detallada al nostre web

ACTIVITATS FAMILIARS

Al setembre comencem amb una proposta variada d’activitats familiars gratuïtes. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia a: barcelona.cat/ccvil.laurania

ESPAI DE JOC FAMILIAR

ESPECTACLE ‘Tal com sona’ ESPECTACLE/TALLER ‘Màgia amb la 
Joana Andreu’

TALLER ‘Expressions de La Saleta’ TALLER ‘Menys soroll i més somriures’

TALLER ‘Dones negres en la ciència: 
Patricia Bath’

TALLER ‘Cosmètica natural’

Dilluns de 10.30 a 12.30 h
Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies  
A càrrec de La Saleta

Dilluns 20 a les 18 h
Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. 
A càrrec de Com Sona? 

Dimarts 14 a les 18 h
A càrrec de Joana Andreu

Dimecres 15 de 17.30 a 19 h
Dimarts 21 d’11 a 12.30 h
Infants de 18 mesos a 3 anys i les seves 
famílies.  
A càrrec de Experiencias Creativas

Dimecres 22 a les 18 h
Infants de 4 a 8 anys amb adult acompanyant.
A càrrec de l’AMB

Dijous 16 a les 18 h
Infants de 6 a 12 anys amb adult acompanyant.
A càrrec de Les Luciferases

Dijous 23 a les 18 h
Infants de 6 a 12 anys amb adult acompanyant.
A càrrec de la Muntsa Holgado


