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Segueix-nos  a:
 barcelona.cat/ccvil.laurania

   facebook.com/vilaurania

   @vilaurania

   @galeria_urania

 @vilaurania

De dilluns a divendres, de 9 a 22 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h.  

Presentació
Serveis del centre cívic
Activitats de primavera
Activitats de divulgació científica
Activitats tèxtils: La Galeria Urània  

Qui som?

Espai familiar La Saleta
• Servei diari
• Tallers familiars 0-3: Expressions de La Saleta
• Grups de suport i assessorament familiar
Casal infantil
• Casal diari
• Tallers infantils
• Casal de primavera
• Casal d’Estiu
• Diverdivendres
Altres activitats familiars (calendari festiu,  
xerrades...)

CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES (de 0 a 12 anys)

AULA AMBIENTAL

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS
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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’interes-
sos i temàtiques, amb una programació participativa i oberta 
a tothom, on la funció de les entitats veïnals i l’Associació 
d’Entitats de Vil•la Urània hi tenen un paper cabdal.

Vil·la Urània disposa d’un espai familiar per a infants de 0 a 
3 anys, d’un casal infantil per a infants de 4 a 12 anys, d’un 
centre cívic, amb tallers per a adults i activitats per a totes 
les edats i de l’aula ambiental, servei d’educació i informa-
ció 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’al-
tre, la Galeria Urània, que promou l’art tèxtil & craft.

Josep Comas i Solà (1868-1937) va ser un astrònom i di-
vulgador científic barceloní. Pioner de l’astronomia moder-
na, va realitzar moltes de les seves observacions des del 
seu domicili, a Vil·la Urània. En morir, va llegar aquest edi-
fici a la ciutat de Barcelona demanant expressament que 
es fes servir com a “observatori popular, grup escolar o 
institució cultural”.

QUI SOM?

EL LLEGAT DE JOSEP COMAS I SOLÀ
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ESPAI EXPOSITIU COMAS I SOLÀ

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

ESPAI POLIVALENT 

A la planta baixa del centre trobareu aquesta sala ober-
ta a tothom on podreu llegir, xerrar, passar l’estona, fer 
temps abans no comenci una activitat, etc. Teniu disponi-
ble aquest espai de trobada durant l’horari d’obertura de 
l’equipament.

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.

SERVEIS

SERVEIS DEL CENTRE CÍVIC

Prevenció de la COVID-19

Els diferents serveis i activitats que ofereix el centre 
es poden veure afectats per les decisions que les au-
toritats sanitàries prenguin en cada moment.

Totes les activitats són obertes i compleixen les me-
sures 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 realitza-
ció de l’activitat. 

Totes les activitats estan dissenyades per fer-se pre-
sencials, 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.

ELS GRUPS I RÀTIOS SERAN ELS QUE MARQUI LA 
NORMATIVA VIGENT DERIVADA DE LA COVID-19 DE-
TERMINADA PEL PROCICAT



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS DE PRIMAVERA

TASTETS DE PRIMAVERA

Dilluns 4 d’abril, de 11 a 
13 h
Apropar  la pràctica i la 
destresa del pinzell i la tin-
ta com a eines creatives i 
d’autoconeixement. Intro-
ducció al coneixement de 
la cultura japonesa a tra-
vés de la pintura amb tin-
ta Sumi- E i l’estètica i els 
principis del Zen. No calen 
coneixements previs. 
A càrrec de Anna Maria Lla-
gostera

Dimarts 5 d’abril, de 10 a 
11.30 h
Qui no ha sofert dolor d’es-
quena alguna vegada? En 
la majoria dels casos, les 
causes del dolor estan re-
lacionades amb una mala 
postura i les compensa-
cions que el cos realitza per 
a corregir aquesta situació. 
En aquest curs proposem 
exercicis que ens permetin 
prendre consciència dels 
possibles desequilibris en 
la nostra postura per a po-
der corregir-los. Cal portar 
estoreta i roba còmoda.
A càrrec de Veronica Strukelj

Dimarts 5 d’abril, de 18 a 
20 h
L’urban sketching és l’art de 
dibuixar la vida de la ciutat a 
la teva llibreta d’artista. Sor-
tirem a dibuixar del natural 
els elements de la ciutat que 
més ens inspirin, mentre in-
corporem recursos nous i 
aprenem a mirar allò que 
ens envolta amb una mira-
da diferent.
A més, el dibuix del natural 
és una eina fantàstica per mi-
llorar el teu dibuix, sigui quin 
sigui el teu nivell de partida. 
Material recomanat: llibreta 
o paper de dibuix, llapis o 
retolador per dibuixar, eina 
de color (retolador, llapis de 
color, aquarel·la…)
A càrrec d’Ona Caussa

Dilluns 4 d’abril, de 18 a 
19.30 h
Barcelona té una rica his-
tòria, però sempre se’ns 
ha explicat amb la suma 
de guerres i batalles, reis i 
generals, regnes i exèrcits.  
Aprendrem a veure la his-
tòria des d’una perspectiva 
civil, on els avenços tecnolò-
gics i científics són els pro-
tagonistes, quan la part més 
important del llibre d’Història 
està entre línies, als marges 
i als peus de pàgina. Veurem 
com la Història de Barcelona 
son moltes històries que es 
trenen i s’emboliquen, però 
per entendre-les hem de 
desfer certs mites i llegen-
des abans.
A càrrec de Pedro Guerre-
ro, de Viaje a la Barcelona 
Secreta

TINTA XINESA I  
ESTÈTICA ZEN  

ESQUENA SENSE  
DOLOR 

URBAN SKETCHING

LA HISTÒRIA DE  
BARCELONA A TRAVÉS 
DE LA CIÈNCIA I LA 
TECNOLOGIA 
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activitats de 
primavera



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.
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Dimecres 6 d’abril, de 
20.30 a 21.30 h
Un taller experiencial on 
anirem des de la relaxa-
ció del cos a través de les 
seves sensacions cap a 
aquietar la ment.
Les classes són una invita-
ció a ser el que ets, a ser 
present aquí i ara. 
Una invitació a experimen-
tar allò que hi ha més es-
table en cadascú: “un lloc 
de seguretat intern”, que 
et permet accedir a la resi-
liència, poder, compassió 
i saviesa de la naturalesa 
espiritual que ets. Fluint cap 
a la vida i cap a les teves 
relacions personals. 
A càrrec de Elisabeth Bel-
monte

Dijous 7 d’abril, de 17:30 
a 19:30 h
Aprofitant que Dilluns de 
Pasqua és a prop, farem 
una petita mona de Pas-
qua amb les tècniques que 
aprendrem en els 3 tallers 
de primavera:
Elaborarem una base de 
pastís sense gluten, amb 
decoració gourmet i una fi-
gureta de xocolata per arro-
donir-ho tot.
El final més dolç de la Set-
mana Santa i el principi d’u-
na nova temporada que no 
us deixarà de sorprendre 
amb noves receptes. Us es-
perem!!!
Suplement ingredients: 3€
A càrrec de Cristina Calvo

Dimecres 20 d’abril, a les 18 h
Us convidem a gaudir d’un tastet de música i poesia cata-
lana i lituana.
A càrrec de la Carmina i la Ugnė 

Dimarts 5 d’abril, de 18.30 
a 20 h
Posarem els nostres ossos 
i músculs en moviment per 
a descobrir la seva anato-
mia. Practicarem les possi-
bilitats de moviment de les 
principals articulacions de 
la nostra estructura òssia 
i descobrirem els músculs 
que permeten aquests mo-
viments. Aprendrem com 
estirar-los i els moviments 
correctes per a cuidar de 
les nostres articulacions.
Cal portar estoreta, roba cò-
moda, paper i boli. 
A càrrec de Eric Stone

Dijous 7 d’abril, de 10 a 
11.30 h
El Tai-Txi és un art mar-
cial xinès mil·lenari i alho-
ra apropiat per l’actuali-
tat, que consisteix en una 
sèrie de moviments suaus 
i harmoniosos. La seva in-
tenció és millorar la nostra 
salut, combinant aquest 
moviment corporal amb la 
concentració mental i res-
piració conscient, generem 
un treball energètic interior 
que beneficia total la fisio-
logia del nostre cos. Només 
cal roba còmoda i sabatilles 
amb sola plana
A càrrec de Angèlica Cons-
tantini, de Femtaichi

INICIACIÓ A LA  
MEDITACIÓ  

REBOSTERIA  

BOCINS DE LITUANIA PER SANT JORDI  

ANATOMIA EN  
MOVIMENT   

INICIACIÓ AL TAI TXI   

Divendres 8 d’abril, de 18 
a 19.30 h
En un temps de circulació 
massiva d’informació, però 
també de molta confusió, la 
geopolítica, element clau de 
la política internacional, se-
gueix sent un terreny inhòspit. 
Per poder navegar entre els 
complexos mars dels interes-
sos geoestratègics, l’Imperi 
Romà serà el nostre punt de 
partida i els EUA la meta... 
Però abans d’embarcar-nos 
en el desplegament de ma-
pes, haurem de revisar les 
cares d’aquells personatges 
històrics que ens acompan-
yaran al nostre viatge. Tro-
bes alguna semblança?
A càrrec de Augusto Man-
zanal

GEOPOLÍTICA: UN VIA-
TGE DES DE ROMA ALS 
ESTATS UNITS. VIDES 
PARAL·LELES    

Aquest conjunt d’activitats al voltant de Lituània és un cicle 
que iniciem amb la intenció de donar a conèixer alguns dels 
trets culturals més característics de països i cultures allun-
yats 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.

QUÈ EN SABEM DEL MÓN: LITUÀNIA 



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

Dijous 21 d’abril, a les 11 h
Taller de cuina d’elaboració senzilla. Per començar farem 
un entrant de canapè d’arengada anomenat “Silkė” i un pa 
negre amb all. Com a plat principal farem la sopa freda de 
llet fermentada amb remolatxa i patates, “Šaltibarščiai”. Fi-
nalment per postres elaborarem un dolç per cuiners man-
drosos, el “Tinginys”.
Suplement material: 6 €
A càrrec de Jolita de l’Associació Catalano Lituana

Dijous 21 d’abril, a les 16.30 h
Farem un breu resum de la història del lli a Lituània, expo-
sant unes imatges per veure com passa de la planta al teixit.
Després posem fill a l’agulla i decorarem el lli brodant amb 
motius tradicionals de Lituània. Obtindrem un objecte útil i 
decoratiu aplicant els brodats a bosses de roba.
Suplement material: 6 €
A càrrec de Jolita de l’Associació Catalano Lituana

Divendres 22 d’abril a les 18 h 
En aquest taller aprendrem a fer l’artesania bàltica de palla 
“Sodai-Jardins”. És la filosofia de la vida i el nostre lloc dins 
de l’univers expressats amb simples formes geomètriques. 
Recta, triangle, quadrat, octaedre, vertical, horitzontal, sime-
tria, univers, individu, vida, equilibri, cel, terra, inframon…
Suplement de materials: 3€
A càrrec de Solveiga de l’Associació Catalano Lituana

Dissabte 30 d’abril a les 16.30 h
Ens familiaritzarem amb la tradició i els mètodes lituans de 
decoració dels ous. Pintarem els ous amb dues tècniques: 
cera i peles de ceba.
Suplement de materials: 3 €
A càrrec de Edita de l’Associació Catalano Lituana

TALLER CUINA LITUANA

TALLER DE LLI I ELS BRODATS TRADICIONALS 
LITUANS

TALLER DE “SODAI” GEOMETRÍA VEGETAL

DECORACIÓ OUS DE PASQUA”MARGUTIS”

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

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

AULA DIGITAL

Podràs trobar diferents 
cursos trimestrals de paga-
ment per a persones majors 
de 65 anys. Pots consultar 
més informació a la difusió 
específica de tallers

TALLERS DE NOVES 
TECNOLOGIES PER A 
GENT GRAN 

ESPECIAL SANT JORDI

Divendres 22 d’abril a les 10 h 
Taller d’enquadernació i creació per recuperar, reciclar, 
transformar i donar noves oportunitats als llibres que ja no 
es poden utilitzar perquè estan massa deteriorats.
Reciclatge de valor afegit aplicat  a l’enquadernació per 
crear peces úniques a partir de diferents parts d’aquests 
llibres.
Per Sant Jordi, llibres vells que es converteixen en noves 
llibretes.
Suplement de material: 4€
A càrrec de Marta Soley de Dolça Llibreta

TALLER LLIBRETA LLIBRE: ENQUADERNACIÓ 
D’APROFITAMENT
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ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

CINEFÒRUM

INAUGURACIÓ TRENCADÍS

Divendres 8 d’abril, 20 de maig, 17 de juny, 8 de juliol 
a les 18 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

Divendres 20, de maig, a les 11 h
Inauguració del trencadís que la Fundació TEAS va ins-
tal·lar a finals del 2019 a una de les parets del centre cívic.
En col·laboració amb la Fundació TEAS

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

CUINA URÀNICA

FESTA RADARS

Aquest trimestre t’obrim la cuina de Vil·la Urània per apren-
dre receptes tradicionals de primavera.
*Consulta el web per saber el material que hauràs de por-
tar el dia del taller i/o el suplement de material.

Dissabte, 18 de juny a les 11 h
La festa grossa del projecte Radars! Un projecte que va 
començar a Sant Gervasi-Galvany el desembre de 2012 
on entitats i ‘radars’ vetllen amb una mirada sensible i 
respectuosa per les persones grans del barri. És una fes-
ta per totes les edats on hi haurà música, ball, animació, 
tallers i aperitius.
Lloc: Plaça Molina.

Grup A : 
Divendres 10 de juny, 17 h
Grup B 
 Divendres 17 de juny 17 h
Suplement ingredients: 3€
A càrrec de Cristina Calvo

Dilluns i dijous 23 i 26 de 
maig, a les 12 h
Transformem la cuina de la 
Vil·la Urània en un labora-
tori! Dissolucions, suspen-
sions i esferificacions. Es-
teu preparats?
En col·laboració amb el 
Col·legi Oficials de Químics

COCA DE SANT JOAN I  
DE SANT PERE  

QUÍMICA A LA CUINA. 
SESSIÓ DOBLE!   
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ACTIVITATS RÀDIO FARRÓ

Et proposem un curs gratuït per introduir-te en el funciona-
ment general d’una emissora de ràdio i obtenir les eines i 
coneixements específics d’aquest mitjà per poder desen-
volupar un programa de ràdio.
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina web

INICIACIÓ A LA RÀDIO



activitats de 
divulgació 
científica

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

SETMANA SENSE SOROLL

Dimecres 27 d’abril, a les 18:30 h
El trànsit col·lapsa la ciutat, les obres al carrer, els sorolls 
domèstics del veïnat, les terrasses,... Viure a la ciutat im-
plica estar exposat al soroll. Però no és només una molès-
tia, és una qüestió vital per la nostra salut. El soroll, un “so 
no desitjat”, és un dels factors ambientals més importants 
a nivell de salut pública. L’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) classifica el soroll ambiental com el segon factor 
mediambiental més perjudicial per la nostra salut a Europa, 
darrere només de la contaminació de l’aire. El trànsit rodat 
és la font de contaminació acústica més comú tant dins com 
fora de les ciutats, seguit dels trens i els avions. De totes 
aquestes qüestions, parlarem en detall en aquesta xerrada. 
A càrrec de Maria Foster, Investigadora en epidemiologia 
ambiental de l’Institut de Salut Global de Barcelona, espe-
cialista en soroll i salut.

COM EL SOROLL AFECTA A LA NOSTRA SALUT  

Divendres 29 abril, a les 18 h
Per celebrar el dia de la dansa, emmarcat aquest 2022 a la 
Setmana Sense Soroll, us convidem a una sessió de Groo-
ve amb auriculars.
El Groove és una experiència de ball dinàmica, interactiva i 
creativa amb una música molt variada. És la medicina per-
fecta per a equilibrar cos, ment, cor i ànima. Us convidem 
a descobrir aquesta tendència tan de moda i a gaudir-ne 
d’aquesta experiència. 
A càrrec de Pilar Gonzalo.

GROOVE  
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Des de Vil·la Urània ens sumem a la iniciativa de l’Ajun-
tament de la Festa de la Ciència, oferint un intensiu d’ac-
tivitats de ciència al llarg de tota la setmana. Celebrem i 
gaudim el coneixement!

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Dilluns i dijous 23 i 26 de maig, a les 12 h  
Transformem la cuina de la Vil·la Urània en un laboratori! Dis-
solucions, suspensions i esferificacions. Esteu preparats?
En col·laboració amb el Col·legi Oficials de Químics

Dilluns 23 maig, a les 18 h   
Volem que aprenguis ciència i, per això, sabem que la millor 
manera és fer que t’ho passis bé. LetScience és un joc de 
taula per adults amb el qual aprendràs conceptes científics 
de manera amena, pràctica i, sobretot, divertida! 
A càrrec de Mireia Ortega

Dimecres 25 de maig, a les 18:30 h
Des de l’antiguitat l’estudi de l’univers s’ha fet gràcies a la 
llum visible que ens arriba dels astres. 
Però, ja al segle XX es va començar a estudiar l’univers amb 
ones de ràdio i amb altres tipus de llum: Infraroja, ultravio-
leta, raigs X, etc. I en els darrers anys hem començat a es-
tudiar-lo i a entendre’l amb ones gravitatòries, amb neutrins 
i amb raigs còsmics. Diferents visions del mateix univers.
A càrrec d’Albert Morral, astrofísic

Divendres 27 de maig, a les 16:30 h 
Un passeig tranquil on descobrir a cada pas herbes, matolls 
o arbres diversos usats des d’antic fins a l’actualitat al món 
de la cuina. Un recorregut saborós i molt animat a través del 
paladar.
A càrrec de Joan Farré, de Naturwalks

QUÍMICA A LA CUINA. SESSIÓ DOBLE 

LETSCIENCIE: FEM UNA PARTIDA? 

XERRADA: LA NOVA ASTRONOMIA 

RUTA DE NATURA: ÚS CULINARI D’HERBES DE 
PROP DE CASA

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

Dissabte 28 maig, 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

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP  
COMAS I SOLÀ   

Cicle trimestral de conferències on conèixer diferents camps 
de la ciència sobre els quals s’investiga actualment i de l’in-
terès de tothom, i presentacions de llibres. T’hi esperem!

CIÈNCIA “IN PROGRESS” 

Dilluns 16 de maig, a les 18 h
El nostre cervell és un maquinari biològic extremadament 
complex que contínuament rep informació i la processa. 
A vegades troba solucions precises a problemes difícils, a 
vegades improvisa i molt sovint s’equivoca. I tot lligat a gai-
rebé 2 milions d’anys d’evolució on el cervell ha acumulat 
pedaços i mecanismes de supervivència. T’expliquem el 
perquè, i la raó per la qual veiem monstres a l’armari i ens 
fascinen les pel·lícules de terror. 
A càrrec de Jordi Soriano, de la Universitat de Barcelona 
Institute of Complex Systems (UBICS)

EL CERVELL HUMÀ: COM L’ESTUDIEM, COM ENS 
ENGANYA I QUINES SORPRESES AMAGA  

Dimecres 1 de juny, a les 18:30 h
L’ONU ha declarat el 2022 com l’Any Internacional del Vi-
dre. Com assenyalen a la web del CSIC, “La commemora-
ció pretén destacar la importància tecnològica, científica i 
econòmica del vidre, un material que forma part de moltes 
de les nostres tecnologies, alhora que facilita el desenvolu-
pament de societats més justes i sostenibles que puguin fer 
front als desafiaments de la globalització” 
En col·laboració amb Fundació Ciència en Societat

BARCELONA A 3 BANDES: EL VIDRE  
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ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

Dimecres 22 de juny, a les 18:30 h
En moltes pel·lícules de ciència ficció se’ns presenta un 
món distòpic on es pot dissenyar genèticament a humans 
per a que compleixin unes funcions de forma òptima. Avui 
dia ja tenim a l’abast tècniques d’edició genètica que per-
meten modificacions genètiques a la carta en qualsevol or-
ganisme, també en humans. Com pot arribar a ser aquest 
futur proper? Podem realment predir com som els éssers 
humans? Modificarem l’ADN de l’espècie humana per a 
crear éssers humans optimitzats?.
A càrrec de la Dra. Gemma Marfany. Catedràtica de genè-
tica. UB

XERRADA. HUMANS 2.0: LA GENÈTICA DEL FU-
TUR I L’ESPÈCIE HUMANA

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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). 

COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Dilluns 2 de maig, 18 h   
El sistema immune, més habitualment conegut com “les 
nostres defenses”, està integrat per milers d’elements di-
ferents. Es tracta d’un mecanisme d’altíssima precisió, on 
cèl·lules i molècules estan engranades per defensar-nos 
d’amenaces tant internes com externes. La major part de 
les vegades sortim airosos, però de vegades ens fallen 
aquestes eines i patim les malalties.
A càrrec de Mireia Ortega, doctora en Biomedicina i divul-
gadora científica

Dimecres 11 de maig, 18 h   
La creativitat és un factor diferencial en la ciència i en altres 
entorns. Per a promoure la creativitat es compta amb una 
sèrie d’eines, hàbits i jocs que ajuden a potenciar-la, que 
explorarem en el taller.
A càrrec de Jordi Díaz Marcos, coordinador de tècniques 
nanomètriques (CCiTUB) i Nanodivulga UB

Dilluns 13 de juny, 18 h   
Amb materials senzills farem l’extracció de l’ADN del plàtan i 
podrem veure amb claredat la cadena d’informació genètica 
extreta. 
Introducció al material genètic i el perquè de cada proce-
diment de l’extracció, fent èmfasi en cada reacció que es 
produeix.
A càrrec de Mireia Ortega doctora en Biomedicina i divul-
gadora científica

XERRADA: FONAMENTS DE LA RESPOSTA IMMU-
NITÀRIA

TALLER DE CREATIVITAT I COMUNICACIÓ CIENTÍ-
FICA: EINES I JOCS DE CREATIVITAT 

TALLER D’EXTRACCIÓ D’ADN DEL PLÀTAN 

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

MIRANT EL CEL

Dimecres 25 de maig, a les 18:30 h
Des de l’antiguitat l’estudi de l’univers s’ha fet gràcies a la 
llum visible que ens arriba dels astres. 
Però, ja al segle XX es va començar a estudiar l’univers 
amb ones de ràdio i amb altres tipus de llum: Infraroja, 
ultravioleta, raigs X, etc.  I en els darrers anys hem co-
mençat a estudiar-lo i a entendre’l amb ones gravitatòries, 
amb neutrins i amb raigs còsmics. Diferents visions del 
mateix univers.
A càrrec d’Albert Morral, astrofísic

Dissabtes 28 maig i 18 juny, 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 Se-
creta

Grup A: Divendres 10 de juny, a les 21h  
Grup B: Divendres 10 de juny, a les 22h 
A càrrec d’Alex Rubio (ASTRO)

XERRADA: LA NOVA ASTRONOMIA   

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP  
COMAS I SOLÀ  

OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES   

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.
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activitats 
tèxtils

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

L’11 de febrer és el dia internacional de la Dona i la Nena 
a la Ciència i el 8 de març és el dia internacional de les 
dones, però al Vil·la Urània volem fer lloc durant tot l’any 
a visibilitzar i donar veu a les dones al món de la ciència. 
Treballem per eliminar estereotips i reduir el biaix de gène-
re que encara ens podem trobar a la ciència i la tecnologia. 
Ens acompanyes?

LA CIÈNCIA EN FEMENÍ 

Els 4 dijous de maig, a les 18 h   
Un cicle on s’explicaran, en un ambient de comoditat i con-
fiança, alguns dels processos que poden viure les perso-
nes menstruants. 
1. Coneixement del cicle (5 de maig): En aquesta 

sessió es profunditzarà en les quatre fases del cicle i 
descobrirem què passa física i emocionalment en ca-
dascuna d’elles. S’aprendrà a fer un registre del propi 
cicle, per conèixer i posar en valor les característiques 
de cada fase.

2. Alimentació cíclica (12 de maig): aquesta sessió 
coneixerem quins són els aliments més adients per a 
cada fase del cicle menstrual.

3. Dolor i menstruació (19 de maig): En aquesta sessió 
profunditzarem en les causes del dolor, descobrirem 
com reduir-ho. També veurem com influeixen els tipus 
de productes que fem servir per a la gestió del sagnat.

4. Climateri i menopausa (26 de maig): En aquesta 
sessió coneixerem la diferència entre climateri i meno-
pausa, veurem quines són les causes del símptomes 
associats a aquest canvi i descobrirem què podem fer 
per preparar el nostre cos per aquesta nova etapa.

A càrrec d’Andrea Ruiz (Mespapaia)

Dijous 12 de maig, a les 18 h   
Pel festival Barcelona Poesia, al Vil·la Urània podrem gaudir 
dels punts de trobada entre la ciència i la poesia. 
Aprofitant la bellesa i contundència dels Haikus, breus poe-
mes originaris del Japó, el grup de Perspectiva de l’ACCC 
ha portat a terme, per segon any consecutiu, aquest con-
curs de Haikus en català sobre ciència i gènere. 
Acte de presentació de la proposta, recital de Scikus i breu 
taller de creació poètica. Una vetllada que no t’hauries de 
perdre!
A càrrec de l’ACCC

CICLE MENSTRUACIÓ CONSCIENT 

SCIKUS: HAIKUS DE CIÈNCIA AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE 



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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

AMIBOSCURUMI

QUÈ EN SABEM DEL MÓN: LITUÀNIA 

ACTIVITATS TÈXTILS

Del 19 d’abril al 2 de juny
Què és l’Amiboscurumi? Una instal·lació d’éssers de bosc, 
éssers reals fantàstics, imaginaris, tots aquells éssers que 
ens podem o podríem  trobar en un bosc real o imaginari. 
Això si, han de ser éssers fets en amigurumi, una tècnica 
d’origen japonès que consisteix a teixir en 3D de ganxet. 
Teniu fins al dijous 2 de juny per fer-nos arribar el vostre 
amiboscurumi. Durant tota la setmana tèxtil i fins a mitjans 
de juliol, muntarem una instal·lació al vestíbul de la Vil·la 
Urània que podràs visitar lliurement. Hi haurà premis per 
als amigurumis més originals, divertits i ben acabats. Tots 
els amigurumis seran retornats als seus propietaris un cop 
desmuntada la instal·lació.
Hi col·labora: Lalanalú

Dijous 21 d’abril, a les 16.30 h  
Farem un breu resum de la història del lli a Lituània, expo-
sant unes imatges per veure com passa de la planta al teixit.
Després posem fill a l’agulla i decorarem el lli brodant amb 
motius tradicionals de Lituània. Obtindrem un objecte útil i 
decoratiu aplicant els brodats a bosses de roba.
Suplement material: 6 €
A càrrec de Jolita de l’Associació Catalano Lituana

TALLER DE LLI I ELS BRODATS TRADICIONALS 
LITUANS

TOUR DE TEIXITS

Grup A: dilluns 25 d’abril, de 10 a 11.30 h
Grup B: dilluns 25 d’abril, de 12 a 13.30 h
Grup c: divendres 29 d’abril, de 16.30 a 18 h
Grup D: divendres 13 de maig, de 16.30 a 18 h 
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

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Divendres 29 d’abril, 13 i 27 de maig  i 10 de juny, 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.

Dissabtes, 23* i 30 d’abril, 21 de maig, 4 i 18 de juny, a 
les 17 h  
Som un grup de teixidores que es va crear en plena pandè-
mia. Ens reuníem cada setmana online, però ara ens po-
dem reunir a Vil·la Urània de forma presencial. Ens agrada 
teixir de tot, tant fem ganxet, com mitja, com macramé... 
Ens agrada reunir-nos les tardes de dissabte per compartir 
la nostra afició i aprendre noves tècniques de teixir.
Tothom que vulgui venir a passar una estona amb nosal-
tres serà molt ben rebuda. No hi ha res com teixir en com-
panyia i si compartim un cafè millor.
* El dissabte 23 d’abril vine i teixirem una rosa punt de 
llibre, cal que portis fil per la rosa i un ganxet de la mida 
del fil.

TARDES DE PATCH

“TERÀPIA” TEIXIRIL
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En aquestes xerrades descobriràs tècniques i trucs de 
punt de mitja i ganxet de la mà de professionals del 
món tèxtil.

NO PERDIS EL FIL

Dissabte 30 d’abril, a les 
11 h
Teixeixes punt de mitja, 
però no t’atreveixes amb 
els punts calats? En aquest 
taller pràctic t’ensenyarem 
a perdre-li la por a aques-
ta mena de punts, que ens 
enamoren i són ideals per 
a realitzar peces i comple-
ments d’estiu.
Nivell: Intermedi. Necessi-
taràs saber muntar punts, 
teixir dret i revés amb agu-
lles rectes o circulars.
Material necessari: Agu-
lles rectes o circulars (cable 
de 60 o 80 cm) de 6 mm i fil 
per a la mateixa agulla.
A càrrec de Lalanalú 

SAMARRETA AMB 
PUNTS CALATS A PUNT 
DE MITJA  

Dissabte 7 de maig, a les 
11 h
T’encanta teixir però no 
saps on trobar el patró 
perfecte? Si encara no co-
neixes a Ravelry o no tens 
experiència a utilitzar-ho, 
t’explicarem fil per randa 
en aquest taller. T’animem 
a crear el teu compte en 
www.ravelry.com perquè et 
familiaritzis amb la platafor-
ma abans d’arribar al taller. 
A classe t’explicarem tot el 
que necessites saber per a 
nevagar i gaudir-ne.
A càrrec de Lalanalú    

XERRADA: INICIACIÓ A 
RAVELRY   

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

ESTONES ENTRE FILS

Dijous 5 de maig, a les 
18 h
Descobreix la tècnica del 
Mosaic Crochet fent aques-
ta bosseta o estoig amb 
formes geomètriques, ideal 
per portar els teus ganxets.
Material: Fil de cotó prim 
de dos colors contrastats i 
ganxet de 3mm
Cal tenir nocions de ganxet
A càrrec de Lady Crochet

Dijous 26 de maig, a les 
18 h
Cada any organitzem un 
concurs d’amigurumis, 
aquest any l’Amiboscurumi, 
dedicat al bosc. Nosaltres 
teixirem l’Ós Bru, un ós dels 
Pirineus en perill d’extinció. 
En aquesta activitat  co-
mençarem a teixir-ho i et 
donarem pautes perquè pu-
guis continuar-lo a casa.
Nivell Intermedi. És neces-
sari saber teixir anell màgic, 
cadeneta, punt baix, aug-
ments i disminucions.
Materials: Ganxet de 4 mm 
i fil per a la mateixa agulla 
de 4,5 mm. .
A càrrec de Lalanalú

Dijous 2 de juny, a les 18 h  
Els xals són complements 
per a tot l’any. Tries la fibra 
que millor s’adapti a l’esta-
ció i llest! En aquesta clas-
se, aprendràs a teixir un xal 
en forma semicircular, un 
model que mai falla i que 
pots realitzar de la gran-
dària que vulguis, des de 
més petit a més gran.
Nivell: Principiant. És ne-
cessari saber teixir anell 
màgic i punt alt.
Material: Ganxet de 6 mm 
i fil per a la mateixa agulla.
A càrrec de Lalanalú

BOSSA DE MOSAIC 
CROCHET 

AMIGURUMIS DE BOSC XAL SEMICIRCULAR DE 
GANXET
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TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dijous 28 d’abril i 19 de maig, 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

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR! 



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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dies de recollida: del dimecres 18 al dimecres 25 de 
maig, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 27 de maig, a les 17.30 h
Comença a classificar la roba que està en bon ús però que 
ja no fas servir. Tens l’oportunitat de donar-li una altra vida. 
Perquè conjuntament amb altres equipaments de la ciutat, 
muntem un mercat d’intercanvi de roba: porta’ns la roba 
que ja no usis i vine el dia de l’intercanvi a bescanviar els 
teus punts.
Si hi vols participar com a persona voluntària inscriu-t’hi a 
través del nostre web.

Dijous 12 de maig i 16 de juny, a les 18 h
Si t’agrada tricotar amb ganxet o fent mitja i vols conèixer 
gent amb la mateixa afició per compartir idees, projectes o 
simplement passar l’estona, no dubtis a venir a les tardes 
de tricot.
Aquestes estones no estan supervisades per professorat.

RENOVA LA ROBA: MERCAT D’INTERCANVI

TE i TRICOT  

El Districte de Sarrià - Sant Gervasi vol commemorar 
aquell moment de fa cent anys per la seva gran rellevàn-
cia històrica, alhora que es posa en relleu l’evolució de 
l’antiga Vila de Sarrià fins a l’actual barri i part del districte. 

COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE L’AGREGA-
CIÓ DE SARRIÀ A BARCELONA 

Dimarts, 17  de maig, a 
les 19 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, 
periodista especialitzada en 
cultura de moda i la Carmina 
Pairet de l’Arca
 

XERRADA: L’AIXOVAR 
DE PRINCIPIS DE S. XX   
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TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

Del 7 al 11 de juny no et voldràs perdre cap activitat. Cada 
dia tindreu una proposta tèxtil per triar. Aquestes activitats 
tenen suplement de material.
Per a més informació consultar la difusió específica

Del 7 al 15 de juliol
Podràs venir a visitar la instal·lació que haurem muntat 
amb tots els amigurumis rebuts.

Dissabte 11 de juny, a les 11 h
Acabarem la Setmana Tèxtil sortint el dissabte a celebrar el 
Dia Mundial de Teixir en Públic. 
Lloc de trobada: Plaça de la Torre
Col·labora: Katia i Lalanalú

SETMANA TÈXTIL 

INSTAL·LACIÓ AMIOBOSCURUMI 

WWKiP-DIA MUNDIAL DE TEIXIR EN PÚBLIC 



aula  
ambiental

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

AULA AMBIENTAL

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

Dimecres 27 d’abril, a les 18:30 h
El trànsit col·lapsa la ciutat, les obres al carrer, els sorolls 
domèstics del veïnat, les terrasses... Viure a la ciutat implica 
estar exposat al soroll. Però no és només una molèstia, és 
una qüestió vital per la nostra salut. El soroll, un “so no de-
sitjat”, és un dels factors ambientals més importants a nivell 
de salut pública. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
classifica el soroll ambiental com el segon factor mediam-
biental més perjudicial per la nostra salut a Europa, darrere 
només de la contaminació de l’aire. El trànsit rodat és la font 
de contaminació acústica més comú tant dins com fora de 
les ciutats, seguit dels trens i els avions. De totes aquestes 
qüestions, parlarem en detall en aquesta xerrada. 
A càrrec de Maria Foster, Investigadora en epidemiologia 
ambiental de l’Institut de Salut Global de Barcelona, espe-
cialista en soroll i salut.

XERRADA: COM EL SOROLL AFECTA A LA NOS-
TRA SALUT?  

Divendres 29 abril, a les 18 h
Per celebrar el dia de la dansa, emmarcat aquest 2022 a la 
Setmana Sense Soroll, us convidem a una sessió de Groo-
ve amb auriculars.
El Groove és una experiència de ball dinàmica, interacti-
va i creativa amb una música molt variada. Us convidem 
a descobrir aquesta tendència tan de moda i a gaudir-ne 
d’aquesta experiència. 
A càrrec de Pilar Gonzalo.

GROOVE  

CICLE MENSTRUACIÓ CONSCIENT 

Divendres 20 de maig, a les 18 h 
En aquesta activitat pràctica aprendrem a confeccionar i 
elaborar compreses de tela , ja que són una gran alternativa 
sostenible a les compreses de plàstic. Calen nocions bàsi-
ques de costura amb màquina de cosir.  
Suplement de material: 3€ 
A càrrec de Judith Santacana

TALLER: CONFECCIÓ DE COMPRESES DE TELA 



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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

CICLE AGRICULTURA DE PROXIMITAT DE SARRIÀ - 
SANT GERVASI 

LA FESTA DE LES FLORS

Dimecres 8 de juny, 18 h  
Les 3 cooperatives que participaran d’aquesta taula rodona 
van engegar els seus projectes d’agroecologia a Collserola 
ja fa anys. 
En aquesta trobada podrem conèixer quines són les seves 
motivacions i somnis per tirar endavant aquests projectes 
amb alt valor social, ambiental i paisatgístic.  
A càrrec de La Rural de Collserola, l’Olivera i l’Ortiga

Dissabte i Diumenge 14 i 15 de maig, matí i tarda 
(Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina web)

Durant LES 48H convidem als ciutadans de Barcelona a 
compartir la missió de Replantem i regenerar la ciutat. Com?
• Acostant a la població el món de l’agroverd
• Impulsant el coneixement i pràctiques regeneratives per 

a l’entorn urbà
• Promovent els llaços humans del teixit social a través de 

la sostenibilitat
• Ampliant, protegint i nodrint els espais conreats i verds de 

la ciutat.
Al llarg d’aquest verd cap de setmana, oferirem un ventall de 
tallers, activitats, xerrades i música en directe!! No t’ho perdis. 
A càrrec de Replantem 

Dijous 19 de maig, a les 11 h 
En aquesta sortida veurem com, en un passeig per la ciu-
tat, podem descobrir l’estreta relació que s’estableix entre 
plantes i multitud d’insectes pol·linitzadors: abelles de la 
mel, abelles silvestres, papallones… I també de quina ma-
nera podem ajudar a evitar la desaparició d’aquests ani-
mals amb una funció tan important a la ciutat.  
A càrrec de Joan Farré, de Naturwalks

Divendres 27 de maig, a les 16:30 h 
Un passeig tranquil on descobrir a cada pas herbes, ma-
tolls o arbres diversos usats des d’antic fins a l’actualitat 
al món de la cuina. Un recorregut saborós i molt animat a 
través del paladar.  
A càrrec de Joan Farré, de Naturwalks

PROJECTES D’AGROECOLOGIA A COLLSEROLA. 
EL SEU VALOR ECOSISTÈMIC I SOCIAL 

LES 48H D’AGRICULTURA I VERD URBÀ 

RUTA POL·LINITZADORS URBANS: ELS MILLORS 
AMICS DE LES FLORS

RUTA DE NATURA: US CULINARI D’HERBES DE 
PROP DE CASA

Divendres 13 de maig, a les 11 h
Des de casa ens esforcem per separar correctament els nostres 
residus, però... què passa després amb ells?  Visitarem l’Eco-
parc de Sant Adrià, planta de tractament mecànic i biològic de 
residus municipals que funciona com a element preliminar de la 
planta integral de valorització de residus. Ens hi acompanyes?
A càrrec de l’AMB

Dimecres 18 de maig, a les 18 h
Repassarem les causes de la crisi ambiental global i ana-
litzarem els efectes en forma de límits biofísics planetaris 
sobrepassats. Abordarem com els discursos científics mo-
derats referents a la gravetat de l’escalfament global han 
condicionat les polítiques de tots els estats; i parlarem sobre 
les accions que caldria promoure urgentment a escala local i 
global per atenuar la crisi ecològica mundial, adaptar-nos-hi 
i restaurar algun dels límits planetaris superats.
A càrrec de Ferran Puig Vilar, autor del reconegut blog de 
divulgació sobre el canvi climàtic “Usted no se lo cree”

VISITA A L’ECOPARC DE SANT ADRIÀ  

ELS REPTES DE LA CRISI AMBIENTAL GLOBAL. 
COM L’ AFRONTEM? 

Dies de recollida: del dimecres 18 al dimecres 25 de 
maig, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 27 de maig, a les 17.30 h
Comença a classificar la roba que està en bon ús però que ja 
no fas servir. Tens l’oportunitat de donar-li una altra vida. Per-
què conjuntament amb altres equipaments de la ciutat, mun-
tem un mercat d’intercanvi de roba: porta’ns la roba que ja no 
usis i vine el dia de l’intercanvi a bescanviar els teus punts.
Si hi vols participar com a persona voluntària inscriu-t’hi a 
través del nostre web.

RENOVA LA ROBA: MERCAT D’INTERCANVI
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TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.



servei  
d’infància  
i famílies

Un espai cuidat, segur, atent, amorós, 
acollidor, respectuós i d’escolta, on poder 
jugar, experimentar, compartir opinions, 
experiències i gaudir en família.
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: 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 vi-
gent derivada de la Covid-19 determinada pel PROCICAT

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

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

SERVEI DIARI

Inici de les activitats dimarts 19 d’abril
+info: zerotres@vilaurania.net
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MÚSICA EN FAMÍLIA
Música i moviment amb instruments de petita percussió 
on treballarem la psicomotricitat, l’escolta, l’espera, el si-
lenci o la interacció social entre altres coses creant un 
espai musical, segur i lliure.
Grup A: Dilluns d’11 a 12 h (mares/pares amb infants dels 18 als 
36 mesos) 
Grup B: Dilluns de 12 a 13 h (mares/pares amb infants dels 0 als 
18 mesos)
Grup c: Dilluns de 16 a 17 h (mares/pares amb infants dels 0 
als 18 mesos) 
25 d’abril > 20 de juny
Preu: 60,24€ (1 adult + 1 infant) (8 h)
A càrrec de Marta Oro de Múxics

Activitats puntuals o trimestrals on poder gaudir en família a 
partir de tallers artístics i experimentacions. Totes les propos-
tes són cuidades i adaptades a les necessitats dels infants.

TALLERS TRIMESTRALS

TALLERS FAMILIARS 0-3: EXPRESSIONS DE LA 
SALETA 

EXPERIÈNCIES CREATIVES EN FAMÍLIA
Grup A: Dimarts d’11 a 12.30 h (mares/pares amb infants 
nascuts entre el 2018 i el 2019)
Grup B: Dimarts de 17 a 18.30 h (mares/pares amb infants 
nascuts entre el 2018 i el 2019)
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.
26 d’abril > 14 de juny
Preu: 90,36 € (1 adult + 1 infant) (12 h)

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 17 a 18.30 h  (mares/pares amb nadons d’1 a 8 mesos) 
6 de maig > 3 de juny
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

Dijous 7 d’abril, 5 de maig i 2 de juny, de 17 a 18.30 h
Activitat amb assistència virtual o presencial. Inscripció 
prèvia a: evadonat@gmail.com  (màxim  24 h abans de 
cada sessió).
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

Dimarts 26 d’abril, 10 i 24 de maig, 7 i 21 de juny,  
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

Espais oberts i gratuïts. 
Amb inscripció prèvia

LA LLIGA DE LA LLET

GRUPS D’ASSESSORAMENT I SUPORT FAMILIAR

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

TALLERS PUNTUALS

Tallers puntuals d’experimentació i joc amb diferents ti-
pus de materials on poder gaudir en família. 
• EXPERIMENTACIÓ AMB PAPER,  27 d’abril
• JUGUEM AMB HERBES AROMÀTIQUES, 11 de maig
• JUGUEM AMB LA LLUM, 25 de maig
• CAPSES I CABANES, UN MÓN PER RECREAR,  8 

de juny
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

SESSIONS D’EXPERIMENTACIÓ I JOC 
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SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

CASAL INFANTIL: DE P4 A 6è

CASAL DIARI
CASAL DE PRIMAVERA

CASAL D’ESTIU

Espai de trobada diari per a infants de P4 a 6è en el qual 
s’ofereixen diferents activitats i espais de joc: manualitats, 
jocs de taula, ciència, cuina, expressió corporal, tallers...
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 única-
ment per transferència bancària)
INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS pel trimestre de prima-
vera (abril-juny), a partir del 4 d’abril, de manera telemàti-
ca, enviant un correu a: infantil@vilaurania.net

11 i 12 d’abril, de 9.30 a 13.30 h, per infants de P4 a 6è
Preu: 23,12 €  
INSCRIPCIONS del 4 al 6 d’abril, de manera telemàtica, 
enviant un correu a: infantil@vilaurania.net. 
plAces limitADes

Casal d’estiu per setmanes: 4 setmanes, del 27 de juny 
al 22 de juliol.

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Preu: 70.10 € / setmana

PREINSCRIPCIONS a partir del 23 d’abril,  
a les 00:00 h, a: barcelona.cat/vacances

Grups:

• ‘L’estiu dels petits’: de P4 (cursant P4) a 2n de 
primària

• ‘Estiu a Urània!’: de 3r a 6è

Inici de les activitats dilluns 4 d’abril
+info: infantil@vilaurania.net

Consulteu la resta de tallers infantils a:
 barcelona.cat/ccvil.laurania

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

TALLERS INFANTILS

Tallers puntuals, d’una sessió, per a infants de 8 a 12 anys.

ROTLLETS D’ESTIU - TOT EN UN MOS!
Aprèn a fer aquests rotllets vietnamites que pots tunejar 
com tu vulguis i fer-te un mos saborós i a tot color. 
Dijous 28 d’abril, de 18 a 19.30 h
Preu: 4.33 € / infant 
A càrrec de la Muntsa Holgado

PERCUSSIÓ CORPORAL INFANTIL
En aquest taller aprendrem a utilitzar el cos com a instru-
ment musical, descobrirem ritmes i dinàmiques que ens 
ajudaran a crear mitjançant el joc. 
Un espai d’experimentació i creativitat.
Dilluns 2 de maig, de 18 a 19.30 h
Preu: 4.33 € / infant 
A càrrec de ‘El ritme dels menuts’
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TROBADES DONA LLUM (EMBARÀS,  
PART I POSTPART)

Dimecres 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny, 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



Activitats en família, per a infants 
acompanyats d’un adult, cada diven-
dres de 17.30 a 19 h: manualitats, 
cuina, ciència, espectacles, Petit Cine-
club (Barcelona Districte Cultural) i 
calendari festiu.

Preu: Gratuït
Aforament limitat. 
Cal inscripció en línia.
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina web

DIVERDIVENDRES

CALENDARI FESTIU

ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS  
amb adult acompanyant

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Pels més menuts… 
Divendres 22 d’abril a les 11 h, a la plaça Mañé i Fla-
quer.
Vine a celebrar Sant Jordi amb nosaltres amb l’espectacle 
Glups! a càrrec de la companyia Sifó
Glups! és una sessió de contes i cançons populars i de tra-
dició oral pels més petits, explicats amb suport d’un ukelele 
i de petits instruments de percussió. 
“L’àvia tenia 74 anys i encara no havia vist mai el mar. Un 
dia el seu fill petit la va dur a la platja. Asseguda prop del 
mar, l’àvia observa atenta, escolta obrint els seus sentits.

SANT JORDI

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

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

XERRADES

Dimarts 25 de maig, a les 19 h
En aquesta xerrada formativa per famílies, descobrirem ei-
nes i estratègies per educar des de l’amor.
A càrrec d’Anna Tomàs Mayolas, mediadora i conflictòloga  

XERRADA EN LÍNIA: ‘EDUCAR EN POSITIU’

Dimarts, 17 de maig a les 19 h 
El turisme en espais naturals, ofereix una gran quantitat 
d’experiències per a tots, des dels més petits de casa als 
més grans, una forma de fer turisme divertida, diferent i so-
bretot amb consciència!
A càrrec de l’equip de Naturalwalks

TURISME FAMILIAR SOSTENIBLE EN ENTORNS 
NATURALS: UNA MANERA DIFERENT DE FER 
TURISME 
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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.
ANEM A CAÇAR UN ÓS
Divendres, 29 d’abril, a les 17.30 h
Has anat mai a caçar un os ben gros? Cinc germans 
aprofiten que els seus pares marxen de casa per sortir a 
l’aventura! Travessen un camp ple d’herba… xuix, xuiax, 
xuix!, un riu ple d’aigua… glup, glup, glup! i un bosc ple 
d’arbres… tipiti, tòpiti, tipiti! Però, qui té por de l’os dolent? 
Ningú! Perquè són molt i molt valents.

Edat recomanada: a partir de 3 anys 

PETIT CINECLUB

Un cofre ple dels records d’aquest dia tan especial ens 
acostarà als sons, colors i històries del mar. Fem ballar la 
llengua, cantem els mots!”
Per a infants i famílies de 6 mesos a 3 anys.

Pels no tan menuts… 
‘LLEGENDES DE BÈSTIES I VALENTS’
Divendres 22 d’abril a les 17.30 h, a la plaça Mañé i 
Flaquer.
Vine a celebrar Sant Jordi amb nosaltres amb aquest 
espectacle familiar a càrrec de Cacauet Teatre: “Una noia 
espavilada i un cavaller sense espasa i amb moltes ganes 
de cantar on amb enginy i cançons se’n surten de tots els 
tràngols.”
Per a infants de 3 anys i les seves famílies.



associació
d’entitats

Arran de la creació d’aquest nou equipament ha nascut 
l’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE VIL·LA URÀNIA

PER QUÈ?
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 dife-
rents comissions de treball.

QUI SOM?
Actualment la JUNTA DE LA VIL·LA la formem 12 entitats:
• AVV I COMISSIÓ DE FESTES DEL BARRI DEL FARRÓ
• COLLA HUMORíSTICA DE SANT MEDIR
• AVV AMICS D’UN FARRÓ DIGNE
• ASS. DE COMERCIANTS I ARTESANS DEL BARRI DEL FARRÓ
• GERMINAL SCCL
• ASTER AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE BARCELONA
• ASTRO BARCELONA
• ESCOLA LYS SCCL
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTíFICA
• FUNDACIÓ CIÈNCIA EN SOCIETAT
• CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA
• DIABLES FARRÓFOC

En l’intent de ser el màxim de transversals possible, es-
tem oberts a rebre noves entitats per tal que formen part 
de les comissions gestores d’aquest equipament tan es-
perat del barri.
Podeu posar-vos en contacte mitjançant el correu: 
federacio.urania@gmail.com

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE VIL·LA URÀNIA

ALTRES INFORMACIONS
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Dimarts a les 17h, a partir del 3 de maig al centre cívic 
Can Castelló (C/ Castelló, 7).
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!
Inscripcions i/o consultes:  
E-mail: carla.zendrera@qsl.cat 
Mòbil o Whatsapp: +34 663 81 18 02 

TALLER D’ESPAI CREATIU ‘NOVES MIRADES’



calendari 
d’activitats

CALENDARI D’ACTIVITATS

DV 1 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 8 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DM 19 9 h Inici convocatòria AMIBOSCU-
RUMI

PÚBLIC ADULT

DC 20 18 h Bocins de Lituània per Sant 
Jordi PÚBLIC ADULT

DJ 21 11 h Taller de cuina lituana PÚBLIC ADULT

DJ 21 16.30 h Taller de lli i brodats tradicionals 
lituans PÚBLIC ADULT

DV 22 10 h SANT JORDI: taller llibreta llibre 
d’aprofitament PÚBLIC ADULT

DV 22 11 h
SANT JORDI pels més menuts 
amb l’espectacle Glups de la cia 
Sifó (pl. Mañé i Flaquer)

PÚBLIC FAMI-
LIAR 0-3

DV 22 17.30 h
SANT JORDI pels no tan 
menuts: ‘Llegendes de bèsties i 
valents’ (pl. Mañé i Flaquer) 

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 22 18 h Taller de ‘Sodai’ (geometria 
vegetal) PÚBLIC ADULT

DS 23 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

DL 25 10 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DC 27 17.30 h Experimentació amb paper PÚBLIC  
FAMILIAR 0-3

DC 27 18:30 h Xerrada: Com el soroll afecta a 
la nostra salut PÚBLIC ADULT

DJ 28 18 h Taller infantil: “Rotllets d’estiu - 
Tot en un mos”

INFANTS DE 8 
A 12 ANYS

DJ 28 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 29 16.30 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DV 29 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 29 18 h Groove amb auriculars PÚBLIC ADULT

DV 29 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 30 11 h No perdis el fil: Samarreta amb 
punts calats a punt de mitja PÚBLIC ADULT

DS 30 16.30 h Decoració Ous de Pasqua 
‘Margutis’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 30 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

 

ABRIL
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DL 2 18 h Taller infantil: “Percussió corpo-
ral infantil”

INFANTS DE 8 
A 12 ANYS

DL 2 18 h Xerrada: Fonaments de la res-
posta immunitària PÚBLIC ADULT

DC 4 20h Taller: Confecció de compreses 
de tela PÚBLIC ADULT

DJ 5 18 h Menstruació conscient:  
Coneixement del cicle PÚBLIC ADULT

DJ 5 18 h Entre fils: Bossa de Mosaic 
crochet PÚBLIC ADULT

DV 6 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 7 11 h No perdis el fil: Iniciació al 
Ravelry

PÚBLIC ADULT

DC 11 17.30 h Juguem amb herbes aromàti-
ques

PÚBLIC FAMI-
LIAR 0-3

DC 11 18 h Taller de creativitat i comunica-
ció científica PÚBLIC ADULT

DJ 12 18 h Menstruació consciente:  
Alimentació cíclica PÚBLIC ADULT

DJ 12 18 h Tè i Tricot PÚBLIC ADULT

DJ 12 18 h Scikus: Hikus de ciència amb 
perspectiva de gènere PÚBLIC ADULT

DV 13 16.30 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DV 13 11 h Visita Ecoparc de Sant Adrià PÚBLIC ADULT

DV 13 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 13 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 14 matí i 
tarda Les 48H de verd urbà PÚBLIC ADULT

DG 15 matí i 
tarda Les 48H de verd urbà PÚBLIC ADULT

DL 16 18 h Xerrada: El cervell humà PÚBLIC ADULT

DM 17 19 h Xerrada: Turisme familiar sos-
tenible PÚBLIC ADULT

DC 18 18 h Els reptes de la crisis ambiental 
global. PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS

MAIG

CALENDARI D’ACTIVITATS

DJ 19 18 h Menstruació conscient: Dolor i 
menstruació PÚBLIC ADULT

DJ 19 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DJ 19 11 h Ruta Pol·linitzadors PÚBLIC ADULT

DV 20 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 20 18 h Cineforum Iguana PÚBLIC ADULT

DV 20 18 h Taller confecció de compreses 
de tela PÚBLIC ADULT

DS 21 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

DL 23 18h Letsciencie. Fem una partida? PÚBLIC ADULT

DL 23 i 
DJ 26 12 h Química a la cuina. Sessió 

doble! PÚBLIC ADULT

DC 25 19 h Xerrada en línia: ‘Educar en 
positiu’ PÚBLIC ADULT

DC 25 17.30 h Juguem amb la llum PÚBLIC FAMI-
LIAR 0-3

DC 25 18:30 h Xerrada: La nova astronomia PÚBLIC ADULT

DJ 26 18 h Menstruació conscient:  
Climateri i menopausa PÚBLIC ADULT

DJ 26 18 h Entre fils: Amigurumis de bosc PÚBLIC ADULT

DV 27 16:30 Ruta natura: Ús culinari d’her-
bes de prop de casa PÚBLIC ADULT

DV 27 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 27 17.30 h Renova la Roba Mercat d’inter-
canvi de Roba PÚBLIC ADULT

DV 27 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 28 12h Visita guiada Espai Expositiu J. 
Comas i Solà PÚBLIC ADULT
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CALENDARI D’ACTIVITATS

JUNY

DC 1 18:30 h Debat BCN a 3 Bandes: El vidre PÚBLIC ADULT

DJ 2 18 h Entre fils: Xal semicircular de 
ganxet PÚBLIC ADULT

DS 4 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

DC 8 18 h Taula rodona: Agroecologia a 
Collserola PÚBLIC ADULT

DC 8 17.30 h Capses i cabanes, un món per 
recrear

PÚBLIC FAMI-
LIAR 0-3

DV 10 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 10 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DV 10 17 h Coca de Sant Joan i Sant Pere PÚBLIC ADULT

DV 10 21h i 22h Mirem la Lluna. Observacions 
astronòmiques PÚBLIC ADULT

DS 11 11 h WWKIP: Dia Mundial de Teixir 
en públic PÚBLIC ADULT

DL 13 18 h Taller d’extracció d’ADN del 
plàtan PÚBLIC ADULT

DJ 16 18 h Te i Tricot PÚBLIC ADULT

DV 17 17 h Coca de Sant Joan i Sant Pere PÚBLIC ADULT

DV 17 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 17 18 h Cineforum iguana PÚBLIC ADULT

DS 18 12 h Visita guiada Espai Expositiu J. 
Comas i Solà PÚBLIC ADULT

DS 18 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

DX 22 18:30 h Xerrada: Humans 2.0: La genè-
tica del futur PÚBLIC ADULT
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c/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
Tel. 93 706 12 95
     Ferrocarril: Sant Gervasi L6, 
     Pl. Molina L7, Gràcia L6 o L7 
     V15, V17, D40, 27, 24, 114
     Fontana L3
     Gran de Gràcia, 155

barcelona.cat/ccvil.laurania
informacio@vilaurania.net

De dilluns a divendres, de 9 a 22 h 
Dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi


