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PRESENTACIÓ VIL·LA URÀNIA

SERVEIS DEL CENTRE CÍVIC

QUI SOM?

SERVEIS

Vil·la Urània és un 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.

ESPAI EXPOSITIU COMAS I SOLÀ

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”.
Prevenció de la COVID-19
Els diferents serveis i activitats que ofereix el centre
es poden veure afectats per les decisions que les autoritats sanitàries prenguin en cada moment.
Totes les activitats són obertes 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.
La mascareta és obligatòria en tot moment dins del
centre cívic, i cal matenir sempre la distància de seguretat.
Per tenir informació actualitzada consulteu la pàgina
web del centre cívic.
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Al soterrani de l’antiga casa hi ha 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.
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 AL CENTRE CÍVIC
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ACTIVITATS D’HIVERN
QUÈ EN SABEM DEL MÓN: XINA
Aquest conjunt d’activitats al voltant de la Xina és un primer cicle que iniciem amb la intenció de donar a conèixer
alguns dels trets culturals més característics de països i
cultures allunyats de nosaltres. Mitjançant la cuina, la dansa, els seus teixits i indumentàries tradicionals i el coneixement del país, volem que ens acompanyeu a diferents indrets del món en un viatge sense bellugar-nos de la ciutat.

INTRODUCCIÓ A LA
HISTÒRIA I CULTURA
TRADICIONAL
Dilluns 10 de gener, a les
18 h
Si sempre has tingut curiositat per la cultura xinesa
no et perdis aquesta conferència on coneixerem una
pincellada sobre diversos
temes com qüestions general del territori, la població,
la llengua, l’escriptura i el
pensament filosòfic, entre
d’altres. No t’ho perdis!
A càrrec de Carles Puig Pla,
UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

INTRODUCCIÓ AL
TAI CHI

activitats
d’hivern

Divendres 14 de gener, a
les 17.30 h
Vols conèixer i provar
aquesta milenària art marcial? Vine a formar part
d’una coreografia relaxant i
harmoniosa amb la meta de
crear un ambient agradable
i entretingut on tothom se
senti còmode.
Només cal roba còmode i
ganes de sentir-se bé!!
A càrrec d’Angèlica Constantini, de FemTaichi

LES ANTIGUES
INVENCIONS XINESES
Dilluns 17 de gener, a les
18 h
En aquest taller aprendrem
sobre les grans aportacions
a la ciència de la fascinant
cultura xinesa, les quatre
paradigmàtiques com són
el paper, la imprenta, la
brúixola i la pólvora, i moltes més invencions tècniques no tan conegudes.
A càrrec de Carles Puig Pla,
UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

TALLER DE CUINA
Dijous 20 de gener, a les
18 h
Uneix-te a aprendre més
sobre el vast món de la
gastronomia xinesa. En
aquesta classe aprendrem
algunes de les tècniques
més utilitzades per cuinar
a casa, així com els ingredients més essencials per
a preparar plats saborosos
i autèntics.
Suplement ingredients: 5 €
A càrrec de Jenny Chih
Chieh Teng de Mellow
Sheng

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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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TALLER DE CALIGRAFIA

TALLER DE FANALETS

ACTIVITATS RÀDIO FARRÓ

Dimarts 18 de gener, a les
18 h

Divendres 21 de gener, a
les 17 h

Descobreix l’antic art de
la cal·ligrafia xinesa. En
aquest taller aprendrem sobre els 4 “tresors”: el pinzell,
el paper, la tinta i el tinter.
Practicarem les traçades
bàsiques i les transformarem en un sinograma xinès.
Et podràs endur a casa la
teva peça escrita sobre un
paper shuen artesanal.
Suplement material: 7 €
A càrrec de Jenny Chih
Chieh Teng de Mellow
Sheng

Els fanalets xinesos són un
dels elements decoratius
més representatius de les
celebracions de l’any nou
xinès. En aquest taller aprendrem, no solament com fer
un fanalet amb materials
senzills, sinó també sobre el
seu simbolisme i importància
en la cultura xinesa.
Material necessari: tisores, cola, regles llargues i
llapis
A càrrec de Situ Dongqi, professora de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

INICIACIÓ A LA RÀDIO
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Grup A: dimecres de 19 a 20.30 h
Del 26 de gener al 16 de març (8 sessions)
Grup B: dijous, de 19 a 20.30 h
Del 27 de gener al 17 de març (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, productor de ràdio i televisió.

PROGRAMA ESPECIAL :
DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO
Dissabte 12 de febrer, de 12 a 13.30h
Ràdio Farró farà un programa extraordinari per a celebrar
el Dia mundial de la ràdio que, enguany, s’escau el diumenge 13 de febrer de 2022.
Aquesta efemèride es va proclamar per primera vegada per
la ONU l’any 2012 com a ratificació d’un acord previ de
l’UNESCO l’any 2011.
Tot i que hi ha hagut molts avenços tecnològics i de
l’aparició de nous sistemes de comunicació la ràdio
continua essent un mitjà actual i eficient en la rapidesa
informativa.
Ràdio Farró ja anunciarà com es desenvoluparà aquesta
jornada, però el que està clar és que es pretén que sigui
interactiva i participativa

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

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

INAUGURACIÓ RÀDIO FARRÓ
Dimecres 9 de març 19- 21h Presentació ràdio
Dissabte 12 de març 10 a 14 h Ràdio oberta i participativa
Vil·la Urània té en el seu projecte fundacional la creació
d’una ràdio comunitària.
En aquests moments ja és una realitat i es concreta en Ràdio Farró.
Aquesta ràdio ha començat a caminar el desembre de 2018
amb persones que, voluntàriament, han començat a donar-li forma i continguts radiofònics.
Després de les primeres experiències, i un cop transitat el
desert pandèmic, és moment de presentar-la públicament,
donar-la a conèixer i oferir la possibilitat de participació de
tot aquell qui ho vulgui.

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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

PRESENTACIÓ LICEXBALLET

Divendres 14 de gener, 11 de febrer i 11 de març, a les 18 h

Dilluns 24 de gener, a les 18.30 h

El Col·lectiu Iguana, un grup de veïns amants del cinema
d’autor, ens proposen una trobada mensual per visionar
col·lectivament una pel·lícula. T’hi apuntes?
A càrrec del Grup Iguana

L’AIXOPLUC
Aquest hivern refugia’t del fred i del mal temps a l’aixopluc
de la Vil·la Urània. Et proposem un cicle de teatre que ens
parlarà sobre la memòria en tons molt càlids i inclús comics.

TEATRE: MEMÒRIA

TEATRE: I.A.I.A

Dissabte 15 de gener, a
les 19 h

Divendres 21 de gener, a
les 19 h

L’espectacle ens relata un
viatge tant intern com real
que aborda el concepte
de la identitat a partir de
la història de l’actriu Anna
Gonzalvo i la seva família,
d’origen argentí i exiliats a
Catalunya. El viatge a l’Argentina per conèixer el seu
avi i redescobrir la història
familiar dona peu a una conmovedora proposta que explora l’herència emocional.

Micro Comèdia per a tots
els públics
La fake-àvia està proliferant
pel món sense cap mena de
control ni aturador. Compra
canelons preparats, menja
peix congelat i posa podcasts en lloc d’explicar contes. T’has parat mai a pensar que potser som l’última
generació que té la sort de
conèixer les autèntiques
àvies-àvies?

TEATRE: LA MEVA ÀVIA
ÉS IMMORTAL
Dissabte 29 de gener, a
les 19 h
La meva àvia encara està
viva però avui farem com si
no hi fos. Potser no ho entendreu però jo necessito preparar-me. No vull improvisar
què li dic ni quina música li
toquem. No vull que la tristesa m’encegui i permeti que
els altres prenguin decisions
per mi. És per això que he
decidit assajar el seu funeral
i convertir-lo en una peça escènica, en una alternativa, en
una altra manera de dir adéu
i d’afrontar la mort.
No només la meva àvia és
immortal; totes ho són.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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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Els Ballarins i les Ballarines del Gran Teatre del Liceu treballem en la recerca del passat al servei del futur de la Dansa.
Us convidem a conèixer el que ningú sap!
A càrrec de Licexballet

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
podrà veure a molts centres cívics de la ciutat, i la Vil·la Urània no n’és cap excepció!

MÚSICA: IRENE REIG
Dissabte 19 de febrer, a les 18 h
La barcelonina Irene Reig és una de les representants
més destacades de la nova generació catalana de músics
de jazz. El trio liderat pel saxo d’Irene, està format per Pau
Sala al contrabaix y Joan Casares a la bateria. Els tres
músics han creat un repertori de temes originals al costat
de versions pròpies dels clàssics del bop i hard bop.

TEATRE: 200.000 DONES
Dissabte 26 de març, a les 18 h
Un total de 200.000 bruixes van ser torturades i condemnades a mort a Europa entre els segles XVI i XVII. Se les acusava de provocar epidèmies, gelades i morts sobrenaturals,
guiades pel diable.
200.000 dones narra la història amagada d’aquest feminicidi europeu brutal, amb conseqüències que, en paraules
de les autores, “es palpen en l’actualitat, en una societat
en la qual la dona ha de complir el rol que se li assigna i és
castigada si se’n surt”.
A càrrec de Cia. Candida

TEATRE: EL QUE NO ES DIU
Dissabte 2 d’abril, a les 18 h
Una parella que trenca i una veritat de la qual no han volgut
parlar. Ara tots dos s’enfronten a una revelació que marcarà
un camí diferent per a cadascú. Un camí que és tan just com
necessari: un final que també és un principi.
El que no es diu puja a l’escenari la realitat silenciada del
que es coneix com a “cultura de la violació”, tan comuna i
silenciada que ens pensem que no existeix.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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

MES DE LA DONA

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

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

ZOG I ELS DOCTORS VOLADORS
Divendres, 25 de febrer, a les 17.30 h
La princesa Perla Llessamí, el cavaller Jordi Rodalmon i el
drac Zog formen un equip de doctors d’allò més entregat.
Els tres estan decidits a curar tot tipus de criatures, però
el pitjor dels malalts serà el rei. Aconseguiran els doctors
voladors fer-se valer davant d’ell?
Edat recomanada: a partir de 3 anys
AL SOSTRE DEL MÓN
Divendres, 11 de març, a les 17.30 h
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per la vida aventurera
del seu avi, Olukin. Explorador famós, va fer construir un
magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat de la
seva darrera expedició a la conquesta del Pol Nord. Sasha
decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi
per tal de recuperar el famós vaixell.
Edat recomanada: a partir de 6 anys

Foto: Hans Gutmann

EXPOSICIÓ: REAPROPIANT-NOS DE LES
NOSTRES VIDES
Del dimarts 15 al dijous 31 de març
Aquesta exposició és el resultat d’un procés d’empoderament i visibilitat per a persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans* i més. (LGTBIQ+)
A càrrec de: Enruta’t

TALLER: LABORATORI TEATRAL CUERPA
Dissabte 5 de març 11.30 a 13.30 h
Laboratori teatral d’acció comunitària sobre la vivència de
la maternitat.
Per a dones mares i no mares de totes les edats, cultures,
nacionalitats, religions, condicions socials i econòmiques.

RUTA ‘LA DONA A LA GUERRA CIVIL’
Dissabte 12 de març, a les 12 h
És impossible parlar de la Guerra Civil espanyola sense
el paper que les dones van tenir al front a la reraguarda,
però la seva existència ha estat obliterada dels llibres de
text. Passejarem pels llocs a on les dones van ser protagonistes, alhora que reconstruirem una visió inèdita del
conflicte, plena de feminisme i llibertat, però també llàgrimes i malsons.
A càrrec de Pedro Guerrero de Viaje a la Barcelona Secreta.

PREVENCIÓ I ORGANITZACIÓ FEMINISTA DAVANT
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dimarts 29 de març a les 18.30

SANT MEDIR, DOLÇA FESTA!
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 desfilada
de Gràcia.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.
La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data que es realitzi l’activitat.

Parlarem sobre com reconeixem les violències masclistes,
com passen desapercebudes, com han canviat amb el pas
del temps i quins recursos de prevenció, atenció i recuperació existeixen. També veurem quin ha estat el paper del moviment feminista com a motor per promoure canvis legislatius
en matèria de violències, i la importància de la organització i
l’autodefensa per l’empoderament de les dones.
A càrrec de Almena Cooperativa Feminista
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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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TEATRE: MOTHERS
Espectacle-performance - work in progress
Dissabte 12 de març, a les 19 h
Dues dones, dues mares, dos éssers humans es qüestionen i dialoguen al voltant de la seva maternitat.
Des d’allò personal fins a l’ universal, les performers
fan malabars a la feina, sense dies lliures, ni baixes
per les cures.
Una mirada crítica i amorosa en aquest univers, a vegades
contradictori, de la maternitat.
A càrrec del Projecte Mothers

XERRADA: ALIMENTACIÓ PER MILLORAR ELS
SÍMPTOMES DE L’ENDOMETRIOSIS
Dilluns 14 de març, a les 18.30 h
Commemorant el dia mundial de l’endometriosis proposem una xerrada per millorar-ne els símptomes.
L’endometriosi és una malaltia crònica que afecta al
voltant del 10% de dones en edat reproductiva. Es caracteritza per l’aparició de teixit endometrial en localitzacions fora de l’úter ocasionant dolor pèlvic intens i
problemes de fertilitat.
A càrrec de: Carolina Martigneti

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR!
Dijous 31 de març, a les 18 h
Us proposem venir a veure una pel·lícula (pendent de confirmar), i a més coneixereu el PIAD (Punt d’Informació i
Atenció a les Dones de Barcelona).

TALLER D’ESPAI CREATIU ‘NOVES MIRADES’
Dimarts a les 17h, a partir de febrer
El grup de Teatre fòrum del districte de Sarrià - Sant
Gervasi “Jo puc fer-ho” et convida a participar en l’Espai
Creatiu de Teatre Social “Noves Mirades”.
Des d’una mirada intercultural i a partir d’eines innovadores, creatives i vivencials treballarem sobre històries de
vida fent servir el teatre com a eina d’expressió i de transformació personal i social.
Actrius i actors ho som totes, VINE!.
Lloc: Centre Cívic Can Castelló, o virtual (en funció de les
mesures sanitàries vigents)

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

CUINA URÀNICA
Aquest trimestre t’obrim la cuina de Vil·la Urània per aprendre receptes tradicionals de hivern.
*Consulta el web per saber el material que hauràs de portar el dia del taller i/o el suplement de material.

QUÍMICA A LA CUINA

DOLÇOS DE QUARESMA

Dijous 24 de febrer, a les
12 h

Divendres 25 de març, a
les 17 h

Transformem la cuina de la
Vil·la Urània en un laboratori!
En col·laboració amb el
Col·legi Oficials de Químics

Des de la Coca de dijous
gras a la mona de dilluns de
Pasqua, el calendari pastisser està ple de dolços típics
d’aquestes dates: la coca
de llardons, els bunyols o
les torrades de Sta. Teresa en són un exemple i es
poden fer de manera fàcil i
ràpida a casa
Plus de material: 3 €
A càrrec de Cristina Calvo

CUINA DE DIJOUS
GRAS: MENÚ LLARDER
Divendres 18 de febrer, a
les 18 h
Elabora un menú llarder de
Carnestoltes: què es pot
cuinar amb botifarra d’ou?
Com pots elaborar una
coca de llardons? Amb ingredients tradicionals faràs
un menú llarder molt contemporani!
Plus de material: 10 €
A càrrec de Josep Vidal

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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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COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE
L’AGREGACIÓ DE SARRIÀ A BARCELONA
El Districte de Sarrià - Sant Gervasi vol commemorar aquell
moment de fa cent anys per la seva gran rellevància històrica, alhora que es posa en relleu l’evolució de l’antiga Vila de
Sarrià fins a l’actual barri i part del districte.

JOCS TRADICIONALS
Divendres, 25 de març, a
les 17.30 h
Tarda de jocs tradicionals dels
que jugaven els nens i nenes
de fa un segle al carrer. Activitat per a públic familiar.

XERRADA: L’AIXOVAR
DE PRINCIPIS DE S. XX
Dimarts, 15 de març, a les
18 h
Xerrada sobre la roba que les
dones aportaven al matrimoni, les modes de l’època, les
vestimentes de les diferents
classes socials i els teixits
més utilitzats ara fa un segle.
A càrrec de Laia Bertran

RUTA: BESÀVIES
FEMINISTES
Dissabte 2 d’abril, a les
12 h
Les lluites feministes a l’Anglaterra del s.XIX van tenir
repercussió a altres indrets,
com ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i
Dorotea Chopitea, tres dones
marcades per ideologies molt
diferents però amb un objectiu comú: millorar la condició
de les dones. Un itinerari per
Sarrià que ens donarà una visió local de tres pioneres del
sentiment feminista.
Cal portar targeta de transport públic.
Punt de trobada: es comunicarà un cop realitzada la
inscripció
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta

RUTA: EL SARRIÀ DE FA
100 ANYS. L’INSTITUT
QUÍMIC DE SARRIÀ
Dissabte, 26 de març, a
les 10 h
Enguany commemorem el
Centenari de l’Agregació de
Sarrià a Barcelona. En aquest
sentit, el Taller d’Història de
Sarrià ha fet una recerca sobre com era la vila aleshores.
La ruta descobreix aspectes
d’aquell Sarrià i posa l’accent
amb l’IQS, fundat aleshores,
exactament el 1916.
Punt de trobada: es comunicarà un cop realitzada la
inscripció
A càrrec de Jesús Mestre
Campi.
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ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

PÀLEO RECEPTES ‘La dieta dels nostres
orígens per una vida saludable’
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Dimecres 23 de març, a les 18 h

CIÈNCIA “IN PROGRESS”
Cicle trimestral de conferències on conèixer diferents camps
de la ciència sobre els quals s’investiga actualment i de l’interès de tothom, i presentacions de llibres. T’hi esperem!

SISTEMES COMPLEXOS: ‘El mon animal
i l’ecologia’
Dilluns 31 de gener, a les 18 h
Durant la pandèmia de COVID l’ajuntament de Barcelona
no va poder actuar en parcs i jardins. Després de la pandèmia, es va trobar que plantes i animals tenien una salut
més que excel·lent. La raó? Hi ha mecanismes naturals que
s’autoregulen i que són molt més eficients que qualsevol
intervenció humana, encara que als nostres ulls el resultat
final sigui un nyap. T’expliquem el perquè i t’invitem a descobrir la física dels sistemes complexos.
A càrrec de Jordi Soriano, de la Universitat de Barcelona
Institute of Complex Systems (UBICS)

SISTEMES COMPLEXOS: La ciència de les
‘Fake news’
Dilluns 7 de febrer, a les 18 h
Les fake news són informació falsa o enganyosa presentada com a notícies. Sovint té l’objectiu de danyar la reputació d’una persona o entitat, o guanyar diners a través
dels ingressos publicitaris. Abans molt comú en la premsa
escrita, la prevalença de les notícies falses ha augmentat
amb l’augment de les xarxes socials en línia, especialment
Facebook. La polarització política, la propaganda basada
en dades, el biaix de confirmació i els algorismes de les
xarxes socials en línia s’han vist implicats en la difusió de
notícies falses. Discutirem els avenços en recerca de les
ciències socials, de la complexitat i de la computació existents sobre la creença en notícies falses i els mecanismes
pels quals es propaga.

A partir del comentari de receptes inspirades en els aliments del paleolític, descobrirem com es menjava a la
prehistòria: cuina de proximitat i estacional, sense processats. Els àpats consistien bàsicament en allò que procurava la naturalesa: verdures, herbes, fruites, ous, llavors, bolets i fruits secs, carn i peix de tant en tant, i poca
cosa més. Aliments naturals i frescos i, per tant, altament
saludables. Taller basat en el llibre del mateix nom escrit
a quatre mans entre l’arqueòleg Eudald Carbonell i la periodista Cinta S. Bellmunt.
A càrrec de Cinta S. Bellmunt, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

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).

COMUNICAR I DIVULGAR LES CIÈNCIES SOCIALS
I HUMANITATS
Dimecres 2 de febrer, a les 18.30h
Les ciències socials i les humanitats erròniament no són
considerades per algunes persones com a ciències. Per
trencar amb aquest prejudici, la divulgació del coneixement d’aquests àmbits és més que necessari. Llavors, què
s’ha de tenir en compte a l’hora de comunicar i divulgar
ciències socials i humanitats? És el mateix que comunicar
altres tipus de ciències? Quins formats poden ser més útils? Quins bons exemples coneixem al nostre abast?
A càrrec de Rubén Permuy, Tècnic de comunicació de la
UOC i President de l’ACCC

CIÈNCIA I XARXES SOCIALS
Dilluns 21 de febrer, a les 18 h
No tenen molta publicitat, però les xarxes socials científiques tenen milions d’usuaris en l’àmbit mundial i a poc a poc
s’estan consolidant per transmetre ciència. Durant aquest
taller podem parlar de les diferents xarxes socials que existeixen en les que es divulga ciència, quines diferències hi
ha entre elles, avantatges i inconvenients i com no perdre la
rigorositat quan divulgues per xarxes.

A càrrec d’Emmanuelle Cozzo, de la Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems (UBICS)

A càrrec de Mireia Ortega, Dra en Biomedicina i Divulgadora
Científica
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MIRANT EL CEL

JOSEP COMAS I SOLÀ I LA SISMOLOGIA

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

Dijous 17 de febrer, a les 18 h

ESTEM PREPARATS PEL DESCOBRIMENT DE
VIDA EXTRATERRESTRE?
Dimecres 19 de gener, a les 18 h
Quina pot ser la reacció de la societat humana al descobriment de vida extraterrestre o d’altres éssers intel·ligents?
És poc sabut que existeixen escales de valoració de l’impacte i risc que representaria tal descobriment, similars a
algunes que ens són familiars com per exemple les escales de Richter i Mercali, que valoren els efectes dels terratrèmols. Existeixen, a més, protocols d’actuació i declaracions de principis post-detecció més o menys elaborats
segons escenaris potencials. En aquesta xerrada s’expliquen quines són aquestes escales i protocols, acompanyada d’exemples de valoració de possibles casos reals de
detecció de vida o intel·ligència extraterrestres, i també de
casos de ficció trets del cinema. Tot plegat posarà en evidència la poca credibilitat que tenen les sospites d’encobriment per part de governs, i acabarà amb una mostra de
fraus i bromes sobre el tema, alguns coneguts i altres no
tan coneguts.
A càrrec de Jordi Bozzo, Aster Agrupació Astronòmica

COM SERÀ L’EXPANSIÓ HUMANA PEL SISTEMA
SOLAR?
Dimecres 26 de gener, a les 18.30 h
Els avenços en la tecnologia espacial dels últims temps
ens duran en un futur proper a conquerir planetes o satèl·lits del nostre Sistema Solar. Però l’aventura no està
exenta de riscos i problemes a resoldre. L’ésser humà
s’haurà d’adaptar als nous espais i la supervivència no
serà fàcil.
A càrrec de Miquel Sureda, enginyer aeronàutic de la UPC
i membre d’AstroBarcelona
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L’ astrònom barceloní Josep Comas Solà va muntar i mantenir la primera estació sísmica de l’Observatori Fabra,
realitzant nombroses activitats i aportacions que el van fer
un dels pioners a casa nostra. Aquesta vessant sismològica, sovint eclipsada per d’altres com l’astronòmica, és una
part molt interessant de les seves vivències professionals
i vitals.
A càrrec de Maite Merino, sismòloga a l’Observatori Fabra
i membre d’AstroBarcelona

REVOLUCIONS ASTRONÒMIQUES AL SEGLE XXI
Dimecres 23 de febrer, a les 18 h
Els grans avenços en ciència i tecnologia han permès desenvolupar instruments de mesura de gran precisió. Gràcies a aquests instruments hem aconseguit fer descobriments revolucionaris a Astronomia al llarg del segle XX.
Aquests avenços, lluny de parar-se, s’han accelerat des
de començament del segle XXI, donant lloc a noves revolucions a Astronomia que es basen en la detecció de nous
missatgers còsmics: Els neutrins i les ones gravitacionals.
Aquests nous missatgers ens proporcionen una informació
complementària a la que ens ofereix la llum i ens permet
aprofundir en la investigació d’objectes còsmics extrems
com els forats negres, les estrelles de neutrons i fins i tot
processos de l’Univers primitiu just després del Big Bang.
A càrrec de Carlos Sopuerta, Aster Agrupació Astronòmica

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP
COMAS I SOLÀ
Dissabtes 26 de febrer i 26 de març, a les 12 h
Vine a conèixer la vida i l’obra d’aquest il·lustre astrònom i
divulgador científic barceloní.
A càrrec de Pedro Guerrero de Viaje a la Barcelona Secreta
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RUTA URBANA: BICENTENARI DE LA PRIMERA
RESTAURACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dimecres 16 de febrer, a les 16h
Per commemorar el 200 aniversari del restabliment de la
Universitat de Barcelona, suprimida el 1716, es realitzarà
un itinerari urbà comentat. La ruta s’iniciarà a l’actual edifici històric de la Universitat de Barcelona. Després es farà
un recorregut per La Rambla, on es trobava l’antic Estudi
General (Canaletes) i el Seminari conciliar; es visitarà la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, una de les
institucions implicades en la restauració de la Universitat.
Punt de trobada:
Es comunicarà un cop realitzada la inscripció
A càrrec de Carles Puig (historiador de la ciència)

TOCADES PER LA CIÈNCIA
Divendres 18 de febrer, a les 18.30 h
Cada any, l’11 de febrer se celebra el Dia Internacional
de la Dona i la Nena a la Ciència. Per visibilitzar-ho proposem aquesta interessant xerrada:
Som 4 dones científiques, apassionades i addictes per
saber més i més. Compartim la set de coneixement i
l’esforç de poder millorar la qualitat de vida dels pacients
amb malalties neurològiques, neurodegeneratives, i
càncer. Hem desenvolupat els nostres projectes d’investigació en universitats, hospitals, instituts universitaris i
centres de recerca, i empreses de biotecnologia.
Si voleu conèixer qui som, què fem, i com és el nostre dia a
dia, serem amb vosaltres per compartir i debatre l’acció de la
dona al món de la ciència, en especial en el camp de la salut.
A càrrec de Rosaura Esteve-Puig, Sonia Guil, Olga Caridad Jorge i Carla Trapero

LES MALALTIES MINORITÀRIES
Dilluns 28 de febrer, a les 18:30h
Les malalties minoritàries inclouen a aquelles malalties que
afecten a menys de 5 individus per 10.000 habitants. Són
trastorns o condicions poc freqüents que afecten una petita
part de la població, però que en termes globals tenen incidència sobre 30 milions de persones a Europa i més de 400.000
a Catalunya, constituint un problema de salut global.
Sovint les persones afectades pateixen sentiments de solitud i invisibilitat que junt amb les dificultats en els diagnòstics, la manca de tractaments específics per a la majoria d’elles i la necessitat de recursos no ben coberts fan
que el camí de les famílies sigui, de vegades, molt complicat. És per aquest motiu que la recerca en aquestes
malalties pren un paper significatiu en la trobada de noves teràpies que millorin la qualitat de vida dels pacients.
El Dia Mundial de les Malalties Minoritàries es celebra
l’últim dia del mes de febrer i en aquest context volem
mostrar-vos com fem recerca en aquest camp.
A càrrec de Mireia del Toro, Marta Martinez i Francina
Munell de l’equip de la Vall d’Hebron.

activitats
tèxtils

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS TÈXTILS

ESTONES ENTRE FILS

TOUR DE TEIXITS

Vine a passar una estona entre fils aprenent noves tècniques de la mà de creatives professionals. Calen coneixements bàsics.

Grup A: dilluns 17 de gener, de 10 a 11.30 h
Grup B: dilluns 17 de gener, de 12 a 13.30 h
Grup c: divendres 11 de febrer, de 16.30 a 18h
Aprèn i coneix en directe les diferents fibres i teixits que
pots trobar als Encants, teixits amb els quals pots fer les
teves peces de vestir i els teus complements.
Preu: 6,59 €
Punt de trobada: es comunicarà un cop realitzada la inscripció
A càrrec de Nadia Mediavilla

TARDES DE PATCH
Divendres 14 i 28 de gener, 11 i 25 de febrer i 11 i 25
de març, 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.

“TERÀPIA” TEIXIRIL
Dissabtes, 15 de gener, 5 febrer i 19 març a les 17 h
Som un grup de teixidores que es va crear gràcies a la
casa de llanes Casasol en plena pandèmia. Ens reuníem
cada setmana online, però ara ens podem reunir a Vil·la
Urània de forma presencial. Ens agrada teixir de tot, tant
fem ganxet, com mitja, com macramé... Ens agrada reunirnos les tardes de dissabte per compartir la nostra afició i
aprendre noves tècniques de teixir.

INICIACIÓ A LES
AGULLES CIRCULARS
Dijous 20 de gener, a les
18 h
Tot el que sempre has volgut saber de les agulles circulars i mai has gosat preguntar. Començarem des
de zero, practicant el punts
del dret i del revés. I punt a
punt, teixirem un coll senzill
que farà molta patxoca!
Nivell: Principiant
Materials: Agulles circulars
de 7 mm, cable de 60 cm,
llana del gruix de les agulles,
marcador de punts i tisores.
A càrrec de Lalanalú
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GARLANDA DE PASQUA
Dijous 17 de març, a les
18 h
Aprèn a teixir aquesta garlanda primaveral fent servir
uns granny squares en forma de triangle i amb la que
podràs decorar casa teva i
donar un toc especial a festes i celebracions.
Nivell: es necessita saber
teixir punt alt
Material: fil de cotó de 3
colors i ganxet adequat al fil
(entre 3 i 4mm)
A càrrec de Lady Crochet

TEIXEIX EL TEU TOP A
GANXET
Dijous 10 de febrer, a les
18 h
Si t’apassionen els grannies, aquest taller és per a
tu. Aprendràs a teixir un top
molt top de crochet amb
punt granny i com adaptar
les mesures per a ajustar-les a la teva talla. Mans
al ganxet!
Nivell: Principiant
Materials: Ganxet de 4 mm
i fil del mateix gruix, marcador de punts i tisores.
A càrrec de Lalanalú

Tothom que vulgui venir a passar una estona amb nosaltres serà molt ben rebuda. No hi ha res com teixir en companyia i si compartim un cafè millor.
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CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.
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UN FIL PER UN BOTÓ: mercat d’intercanvi

TE i TRICOT

Dies de recollida: del 31 de gener al 3 de febrer, de 10 a
14 i de 16 a 20 h

Dijous 3 de febrer i 3 de març, a les 18 h

Dia de l’intercanvi: divendres, 4 de febrer, a les 17.30 h
Porta el teu material de merceria i muntarem un petit mercat d’intercanvi on podràs bescanviar els teus punts per
material útil per les teves properes creacions.
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Si t’agrada tricotar amb ganxet o fent mitja i vols conèixer
gent amb la mateixa afició per compartir idees, projectes o
simplement passar l’estona, no dubtis a venir a les tardes
de tricot.
Aquestes estones no estan supervisades per professorat.

Col·labora: Katia

NO PERDIS EL FIL: ACTIVITATS EN LÍNIA
En aquestes xerrades en línia descobriràs còmodament i sense desplaçar-te al centre, tècniques i trucs
de punt de mitja i ganxet de la mà de professionals del
món tèxtil.

XERRADA: MOSTRA I
ACABATS DE PECES
TEIXIDES, RENTAT I
BLOQUEIG
Dissabte 19 febrer, a les
11 h
Una peça teixida a mà
per sempre més? Apunta’t a aquesta xerrada
online per a mantenir les
teves peces de punt com
a noves. T’ensenyarem
els trucs per rentar, bloquejar, cuidar i guardar la
teva roba de punt fins a la
pròxima temporada!
A càrrec de Lalanalú

XERRADA: TREU TOT
EL PARTIT AL TEU
COMPTE DE RAVELRY
Dissabte 19 març, a les
11 h
Vols treure tot el suc a la
xarxa social per a teixidors?
En aquesta plataforma hi
trobaràs patrons de mitja i
de ganxet de dissenyadors i
teixidors de tot el món. Durant la xerrada online, filarem prim i ens centrarem en
les eines per a enriquir el teu
perfil i millorar les teves recerques i així trobar el patró
perfecte. Qui cerca, troba!

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR!
Dijous 27 de gener, 24 de febrer i 31 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.
Col·labora: Katia

XERRADA: L’AIXOVAR DE PRINCIPIS DE S. XX
Dimarts, 15 de març, a les 18 h

És imprescindible tenir un
compte de Ravelry

Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’època, les vestimentes de les diferents
classes socials i els teixits més utilitzats ara fa un segle.

A càrrec de Lalanalú

A càrrec de Laia Bertran
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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.

XERRADA: ESTIL DE VIDA MÉS SOSTENIBLE
Dimarts 25 de gener, a les 18 h
Introducció al residu zero i a la pràctica d’aquest estil de vida
centrat en reduir els residus i el malbaratament. Parlarem
també dels plàstics, ens endinsarem en el malbaratament alimentari i comentarem les possibilitats del món de l’upcycling.
A càrrec de Zerowastebcn

XERRADA: ENERGIA VERDA
Divendres 28 de gener, a les 18 h
Xerrada sobre consum responsable i l’energia verda que
tenim al nostre abast
A càrrec de: Joan Julià i Opcions Cooperativa

XERRADA: MÉS A PROP DEL COL·LAPSE
Dijous 3 de febrer, a les 18 h
Són clares les evidències sobre l’escassetat de recursos,
l’emergència energètica, la crisi climàtica i els efectes sobre el medi ambient, tot plegat conseqüència de l’activitat
humana. Davant d’aquesta situació cal analitzar si ens
apropem a un col·lapse d’àmbit global.
A càrrec de Pep Cabayol, periodista i president de SICOM.

UN FIL PER UN BOTÓ: mercat d’intercanvi
Consulta la pàgina 26.

FEBRER, LLAR VERDA
LLAR VERDA
Dimecres 2 de febrer, a les 18 h

aula
ambiental

Saps quin impacte tenen els productes de neteja tradicionals
en la nostra salut i en el medi ambient? Et proposarem maneres de netejar casa nostra de manera més saludable i sostenible. Veurem l’ús que podem donar a diversos ingredients
que segurament tenim per casa: vinagre, bicarbonat, llimona... Cal portar un pot amb tapa per endur-se una mostra.
Suplement: 3€ per persona
A càrrec de Zerowastebcn
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.
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COSMÈTICA NATURAL
Dimecres 9 de febrer, a les 18 h
Durant aquesta sessió farem un recorregut pels ingredients de
la cosmètica natural i de la tradicional, els envasos, i parlarem
de les opcions veganes en cosmètica. Veurem perquè pot ser
interessant fer servir productes exfoliants, i coneixerem alternatives més saludables i sostenibles als productes habituals.
Cal portar un pot amb tapa per endur-se la mostra de producte
Suplement: 3€ per persona
A càrrec de Zerowastebcn

REMEIS TRADICIONALS
Dimecres 16 de febrer, a les 18 h
Les plantes i herbes remeieres han estat usades des de
fa molts anys a Catalunya per guarir tot tipus de dolències i malestars. En aquest taller aprendrem sobre aquests
remeis que preparaven les dones de diferents indrets de
Catalunya, coneixerem les plantes remeieres més tradicionals i aprendrem a fer tintures, ungüents i olis.
Suplement: 10€ per persona
A càrrec de Zerowastebcn

TALLER D’AUTOREPARACIÓ DE PETITS
ELECTRODOMÈSTICS
Dimecres 23 de febrer, a les 17.30 h
Descobrirem quins són els problemes habituals dels
nostres petits electrodomèstics com: ventiladors, aspiradors…, i algunes recomanacions per mantenir, reparar i
netejar adequadament els electrodomèstics per tal d’allargar la seva vida. Porta el teu i el reparem junts!
A càrrec de Millorquenou i Reparat als municipis

L’AIRE QUE RESPIREM A BARCELONA
Divendres 11 de febrer, a les 10 h
Visitarem una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) per reflexionar
sobre el model de ciutat i les conseqüències que té la contaminació de l’aire en la nostra salut. Coneixerem quins
són els contaminants que hi ha a l’aire de la major part
de les grans ciutats, què es fa per controlar-los i quines
accions s’emprenen per reduir-los. El control de la qualitat
de l’aire esdevindrà un element clau per la salut de la ciutadania a les zones urbanes durant el segle XXI.
A càrrec de Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona i el suport de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

MARÇ, CONSUM RESPONSABLE
El 15 de març se celebra el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. Apunta’t al cicle sobre consum responsable i aprofitament que hem preparat a Vil·la Urània. T’hi esperem!
TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.
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

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

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC
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EXPRESSIONS DE LA SALETA
Activitats puntuals o trimestrals on poder gaudir en família a
partir de tallers artístics i experimentacions. Totes les propostes són cuidades i adaptades a les necessitats dels infants.

TALLERS TRIMESTRALS
MÚSICA EN FAMÍLIA

SERVEI DIARI
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.

Música i moviment amb instruments de petita percussió
on treballarem la psicomotricitat, l’escolta, l’espera, el silenci o la interacció social entre altres coses creant un
espai musical, segur i lliure.
Grup A: Dilluns d’11 a 12 h (mare o pare amb infant dels 18 als 36 mesos)
Grup B:
Dilluns de 12 a 13 h (mare o pare amb infants dels 0 als 18 mesos)
24 gener > 14 març
Preu: 60,24€ (1 adult + 1 infant) (8 h)
A càrrec de Múxics

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: 14.38 € (1 dia a la setmana)

•

Joc en família
Dimarts i dimecres de 17 a 19h
Per a infants de 9-10 mesos a 3 anys amb adult
acompanyant.
.
Quota trimestral: 14.38 € (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: 14.38 € (1 dia a la setmana).

•

Grup P3
Dilluns i dijous de 17 a 19 h
Per a infants nascuts el 2018 amb adult acompanyant.
Quota trimestral: 14.38 € (1 dia a la setmana).

Horari d’informació i atenció a les famílies:

Matins: de dilluns a dijous de 12.30 a 13 h. Divendres de
13 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a dijous de 19 a 19.30 h
* Els grups i ràtios seran els que marqui la normativa vigent derivada de la Covid-19 determinada pel PROCICAT
Inici de les activitats dilluns 10 de gener
+info: zerotres@vilaurania.net

EXPERIÈNCIES CREATIVES EN FAMÍLIA
Taller d’experimentació plàstica amb diferents materials per
apropar als infants al llenguatge creatiu, al mateix temps que la
vivència compartida reforça el vincle adult i infant.
Grup A:
Dimarts d’11 a 12.30h (mares/pares amb infants nascuts entre el 2018
i el 2019)
Grup B:
Dimarts de 17 a 18.30h (mares/pares amb infants nascuts entre el 2018
i el 2019)
25 de gener > 29 de març (el dimarts 15 de març no hi haurà classe)
Preu: 101,65 € (13,5 h) (1 adult + 1 infant)
Plus de material: 20€
A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives

MASSATGE INFANTIL
Taller on aprendràs a fer aquest massatge al teu bebè
i en el qual podràs compartir amb altres mares i pares
moments o situacions similars a la teva.
Divendres de 10.30 a 12 h (mares/pares amb nadons d’1 a 8 mesos)
18 de febrer > 18 de març
Preu: 56,47€ (7,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec d’Adriana Lloret, educadora de massatge infantil per
AEMI

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

TALLERS PUNTUALS

TROBADES DONA LLUM (EMBARÀS,
PART I POSTPART)

SESSIONS D’EXPERIMENTACIÓ I JOC
Tallers puntuals d’experimentació i joc amb diferents tipus de materials on poder gaudir en família.
• JUGUEM AMB LA LLUM, 26 de gener
• JUGUEM AMB ARRÒS DE COLORS, 9 de febrer
• JUGAR I CONSTRUIR AMB PINCES, 23 de febrer
• EXPERIMENTEM AMB PASTA DE SAL, 9 de març
• JUGAR I CONSTRUIR AMB PECES SOLTES, 23 de març
• CONSTRUINT MINIMONS, 6 d’abril
Dimecres, de 17.30 a 19 h (mares/pares amb infants de 12 mesos a
3 anys)
Preu: 7,53€ (1,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives

grups d’assessorament i suport familiar
Espais oberts i gratuïts.
Amb inscripció prèvia

LA LLIGA DE LA LLET
Dijous 13 de gener, 3 de febrer i 3 de març, de 18.30 a
20 h
Activitat amb assistència virtual o presencial. Inscripció
prèvia a: evadonat@gmail.com (màxim 24 h abans de
cada sessió).
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Dimarts 18 gener, 15 febrer i 15 de març, d’11.30 a 13 h
Espai obert per informar-se i compartir experiències entorn
l’embaràs, el part i el postpart.
Inscripció prèvia a: info@donallum.org
A càrrec d’Imma Sàrries, llevadora i Aida G Quer, doula,
sòcies de Dona Llum www.donallum.org
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, ciència, expressió corporal, tallers, sortides...
L’horari serà:
•

Grup A: dilluns i dimecres,
de 17 a 19.30 h

•

Grup B: dimarts i dijous,
de 17 a 19.30 h
* Els grups i ràtios seran els que marqui
la normativa vigent derivada de la
Covid-19 determinada pel PROCICAT.
Preu: 28.78 € / trimestre (el pagament es farà únicament per transferència bancària)
INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS pel trimestre d’hivern
(gener-març) a partir del 10 de gener, de manera telemàtica, enviant un correu a: infantil@vilaurania.net

Inici de les activitats dilluns 10 de gener
+info: infantil@vilaurania.net

Per participar-hi de manera virtual cliqueu a l’enllaç: https://meet.google.com/ice-sruz-khn
A càrrec d’Eva Donat, monitora acreditada per part de La
Leche League International www.llli.org i sòcia membre
de la Lliga de la Llet de Catalunya, www.lalligadelallet.org.
Telèfon de contacte: 655 758 005

ALBA LACTÀNCIA MATERNA
Dimarts 11 i 25 de gener, 8 i 22 de febrer, 8 i 22 de
març, d’11.30 a 13.30 h
Inscripció prèvia a:
alba.santgervasi@albalactanciamaterna.org
Alba Lactància Materna ofereix informació i suport a totes
les mares que vulguin gaudir d’una lactància exitosa.
A càrrec de Sònia Canal, assessora de lactància d’Alba
Lactància Materna www.albalactanciamaterna.org

ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS
amb adult acompanyant

DIVERDIVENDRES
Activitats en família, per a infants acompanyats d’un adult, cada divendres de
17.30 a 19 h: manualitats, cuina, ciència,
espectacles, Petit Cineclub (Barcelona
Districte Cultural) i calendari festiu.
Aforament limitat.
Cal inscripció en línia.
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina web

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

XERRADES
Places limitades. Cal inscripció en línia a barcelona.cat/
ccvil.laurania

XERRADA EN LÍNIA: ‘RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES ENTRE GERMANS’
Dimarts, 25 de gener a les 19 h
En aquesta xerrada formativa per famílies, ens donaran eines i recursos per poder treballar la resolució de conflictes
amb els fills i filles.
A càrrec d’Anna Tomás Mayolas, mediadora i conflictòloga

XERRADA: L’INFANT SOCIAL
Dimarts, 1 de febrer a les 19 h
En la xerrada “L’infant social” es pretén presentar de forma
amena i dinàmica les teories i els estudis més recents sobre
el desenvolupament sociocognitiu dels nadons, així com fer
una breu introducció a les tècniques d’estudi més comunes
A càrrec de Jesús Bas, investigador del Laboratori de Recerca en Infància de la UPF, Center for Brain and Cognition

XERRADA: FISIOSEXOLOGIA “El sexe es fa
amb el cos i, en el cos, hi ha moltes respostes”
Dimarts, 22 de març a les 19 h
La fisiosexologia és la branca de la fisioteràpia que acompanya els problemes en l’àmbit sexual: dolor en les relacions, dificultats per arribar a l’orgasme, manca de líbido…
Els problemes sexuals no només són d’origen emocional. El
sexe es fa amb el cos i, en el cos, hi ha moltes respostes.
Vine a la xerrada a resoldre dubtes i preguntes al voltant
d’aquest tema.
A càrrec de Mireia Grossmann, osteòpata i fisioterapeuta
de l’espai Alè

SETMANA DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA
Del 7 a l’11 de febrer
Setmana temàtica en motiu del Dia de la Dona i la Nena en
la Ciència; cada dia: tallers, manualitats, xerrades…
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina web.
+info: activitatsinfancia@vilaurania.net

associació
d’entitats

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

CALENDARI D’ACTIVITATS

GENER

FEBRER
DT 1

19 h

DC 2

18 h

DC 2

18.30 h

DJ 3

18 h

DV 4

17.30 h

DV 4

17.30 h

DS 5

17 h

DL 7

18 h

DC 9

17. 30h

DC 9

18 h

DJ 10

18 h

Xerrada: l'infant social
Llar verda
Xerrada: comunicar i divulgar
les ciències socials i humanitats
Te i tricot
Diverdivendres
Un fil per un botó
Teràpia teixiril
Sistemes complexos: la ciència
de les fake news
Juguem amb arròs de colors
Barcelona a 3 bandes: ciutats
verdes is erveis ecosistèmics
Teixeix el teu top a ganxet

DV 11

10h

L’aire que respirem a Barcelona

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

DV 11

16.30 h

Tour de teixits

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

DV 11

17.30 h

Diverdivendres

PÚBLIC
FAMILIAR

DV 11

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DV 11

18 h

DC 16

16 h

DC 16

18 h

DJ 17

18 h

DV 18

17.30 h

Cinefòrum grup iguana
Ruta urbana: bicentenari de la
primera restauració de la UB
Remeis tradicionals
Xerrada: Josep Comas i Solà i
la sismologia
Diverdivendres

DV 18

18 h

Cuina urànica: menú llarder

DV 18

18:30 h

DS 19

11 h

DL 10

18 h

Xina: història i cultura tradicional

PÚBLIC ADULT

DV 14

17.30 h

Diverdivendres

PÚBLIC
FAMILIAR

DV 14

17.30 h

Xina:introducció al tai chi

PÚBLIC ADULT

DV 14

18 h

Cinefòrum grup Iguana

PÚBLIC ADULT

DV 14

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DS 15

12 h

Visita espai expositiu Josep
Comas i Solà

PÚBLIC ADULT

DS 15

17 h

Teràpia teixiril

PÚBLIC ADULT

DS 15

19 h

Teatre: memòria

PÚBLIC ADULT

DL 17

10 h

Tour de teixits

PÚBLIC ADULT

Xina: les antigues invencions
xineses
Xina: taller de caligrafia
Xerrada: estem preparats el descobriment de vida extraterrestre?
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DL 17

18 h

DT 18

18 h

DC 19

18 h

DJ 20

18 h

Xina: taller de cuina

PÚBLIC ADULT

DJ 20

18 h

Iniciació a les agulles circulars

PÚBLIC ADULT

DV 21

17 h

Xina: taller de fanalets

PÚBLIC ADULT

DV 21

17.30 h

Diverdivendres

PÚBLIC
FAMILIAR

DV 21

19 h

Teatre: i.a.i.a

PÚBLIC ADULT

DL 24

18.30 h

Xerrada: licexballet

PÚBLIC ADULT

DV 25

19 h

DT 25

18 h

DC 26

17. 30 h

DC 26

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC ADULT

DS 19

18 h

Tocades per la ciència
Xerrada en línia: acabats de
peces teixides
Música: Irene Roig

PÚBLIC ADULT

DL 21

18 h

Xerrada: ciència i xarxes socials

PÚBLIC ADULT

Juguem amb la llum

PÚBLIC
FAMILIAR

DC 23

17.30 h

Jugar i construir amb pinces

PÚBLIC
FAMILIAR

18 h

Xerrada: com serà l’expansió
humana pel sistema solar?

PÚBLIC ADULT

DC 23

18 h

Xerrada: revolucions astronòmiques al segle XXI

PÚBLIC ADULT

DJ 27

18 h

Cineknitting

DJ 24

12 h

Química a la cuina

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC
FAMILIAR

18 h

Cineknitting

PÚBLIC ADULT

17.30 h

Diverdivendres

DJ 24

DV 28

DV 25

17.30 h

PÚBLIC
FAMILIAR

DV 28

18 h

Tardes de patch

Diverdivendres: Petit Cineclub

PÚBLIC ADULT

DV 25

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DS 29

19 h

Teatre: la meva àvia és immortal

PÚBLIC ADULT

DS 26

12 h

18 h

Sistemes complexos: el món
animal i l’ecologia

PÚBLIC ADULT

DL 28

18:30 h

DL 31

Xerrada en líniea: Resolució de
conflictes entre germans
Xerrada: estil de vida més sostenible

PÚBLIC ADULT

Visita espai expositiu Josep
Comas i Solà
Les malalties minoritàries

PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS

MARÇ
DJ 3

18 h

Te i tricot

PÚBLIC ADULT

DV 4

17.30 h

Diverdivendres

PÚBLIC
FAMILIAR

DS 5

11 h

Taller: laboratori teatral cuerpa

PÚBLIC ADULT

DC 9

17.30 h

Experimentem amb pasta de sal

PÚBLIC
FAMILIAR

DC 9

19-21 h

Presentació radio farró

PÚBLIC ADULT

DV 11

17.30 h

Diverdivendres: Petit Cineclub

PÚBLIC
FAMILIAR

DV 11

18 h

Cinefòrum grup iguana

PÚBLIC ADULT

DV 11

18 h

Tardes de patch

PÚBLIC ADULT

DS 12

10-14h

Ràdio oberta i participativa

PÚBLIC ADULT

DS 12

12 h

Ruta: la dona a la guerra civil

PÚBLIC ADULT

DS 12

19 h

DL 14

18.30 h

DT 15

18 h

DJ 17

18 h

DV 18

17.30 h

Teatre: mothers
Xerrada: alimentació i endometriosis
L’aixovar de principis del s. XX
(centenari)
Garlanda de pasqua
Diverdivendres

DS 19

11 h

DS 19

17 h

DT 22

19 h

DC 23

17.30 h

Jugar i construir amb peces soltes

DC 23

18 h

DV 25

17 h

DV 25

17.30 h

DV 25

18 h

DS 26

10 h

DS 26

12 h

DS 26

18 h

Xerrada: pàleo receptes
Cuina urànica: dolços de quaresma
Diverdivendres: jocs tradicionals
(centenari)
Tardes de patch
Ruta: el Sarrià de fa 100 anys.
l’institut químic de Sarrià
Visita espai expositiu Josep
Comas i Solà
Teatre: 200.000 dones

DJ 31

18 h

Cineknitting

PÚBLIC ADULT

DS 2

12 h

Ruta: besàvies feministes

PÚBLIC ADULT

DS 2

18 h

Teatre: el que no es diu

PÚBLIC ADULT

DC 6

17.30 h

Construint minimons

PÚBLIC
FAMILIAR

Xerrada en línia: ravelry avançat
Teràpia teixiril
Xerrada: fisiosexologia:“el sexe
es fa amb el cos i en el cos hi
ha moltes respostes”

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT
PÚBLIC
FAMILIAR
PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT

PÚBLIC ADULT
PÚBLIC ADULT

ABRIL

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 i de 16 a 20 h

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

