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Vil·la Urània és un nou equipament municipal del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi que vol esdevenir un 
referent del barri del Putxet i el Farró. Es tracta d’un espai 
de cultura amb caràcter intergeneracional i una àmplia 
diversitat d’interessos i temàtiques, amb una programació 
participativa i oberta a tothom, on la funció de les entitats 
veïnals i l’Associació d’Entitats de Vil•la Urània hi 
tenen un paper cabdal.

Vil·la Urània disposa d’un espai familiar per a infants 
de 0 a 3 anys, d’un casal infantil per a infants de 4 a 12 
anys, d’un centre cívic, amb tallers per a adults i acti-
vitats per a totes les edats i de l’aula ambiental, servei 
d’educació i informació ambiental. A més, aquest equipa-
ment 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.

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

QUI SOM?

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

Al soterrani de l’antiga casa s’ha creat un espai expositiu 
sobre la figura de Josep Comas i Solà. Podeu trobar 
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.

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.

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 disponi-
ble aquest espai de trobada durant l’horari d’obertura de 
l’equipament.

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. 

Teniu a la vostra disposició gel hidroalcohòlic tan a 
recepció del centre com a totes les sales.
A tot l’edifici trobareu cartells informatius necessaris 
per al correcte funcionament dels diferents espais així 
com informació dels recorreguts d’entrada i sortida.

Cal inscripció prèvia a: barcelona.cat/ccvil.laurania. 

Per tenir informació actualitzada consulteu la pàgina 
web del centre cívic.
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divulgació científica / art tèxtil /  
idiomes / art i creació /  

cos i moviment /  
cuina /gent gran

INSCRIPCIONS:
Noves inscripcions: a partir del dilluns 13 de juny.
Presencials:  
de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20.30 h.
En línia a partir de les 10 h del dilluns 13 de juny a través 
de: barcelona.cat/ccvil.laurania
A tenir en compte: 
• El pagament dels tallers es pot fer presencialment 

(amb targeta bancària o transferència bancària) o en 
línia. No s’admet el pagament en metàl·lic.

• En aplicació del dret de desistiment segons articles 68 
i successius de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris, es podrà sol·licitar la devolució 
de la quota del taller abans que hagin transcorregut 14 
dies naturals des de la data en què hagi estat formalit-
zada la inscripció. Passat aquest termini, no es faran 
devolucions dels imports exceptuant aquells casos que 
el taller quedi anul·lat per causes alienes a l’organitza-
ció o aquells que no tinguin un mínim de persones ins-
crites. Les devolucions es faran efectives com a màxim 
en 14 dies naturals des de la seva sol·licitud.

• Les devolucions recollides per una tercera persona hau-
ran d’anar acompanyades d’una autorització expressa.

• Alguns tallers tenen un suplement de material que s’a-
bonarà en efectiu al tallerista  el primer dia de classe.

• Per informar-vos de la reducció de preus consulteu-ne 
les condicions al punt d’informació del centre cívic, de 
10 a 20.30 h. El termini de presentació de documen-
tació per la subvenció en cas de persones en situació 
d’atur acaba el dijous 23  de juny.

PER A LA INSCRIPCIÓ ALS TALLERS DE TARDOR 2022
Inscripcions a partir del dilluns 6 de setembre

La il·lustració segueix sent 
una de les vies principals de 
divulgació del coneixement 
científic i el registre de la 
història naturals.En aquest 
taller practicaràs algunes 
de les tècniques tradicionals 
d’il·lustració científica (com 
el grafit, la trama de tinta, 
scratchboard, aquarel·la o 
llapis de color...) i aprendràs 
a dibuixar animals i plantes, 
des de zero i al teu propi rit-
me. Alguna de les sessions 

es podrà portar a terme a 
l’exterior.
Material 1r dia: Quadern 
de dibuix, Llapis de dife-
rents dureses (HB, 2B i 4B), 
maquineta, goma de borra i 
esfumí..
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
27 de juny > 18 de juliol
Preu: 42,59€ (8 h)
A càrrec  d’Isa Loureiro

INTRODUCCIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ  
D’HISTÒRIA NATURAL 

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
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Durant els mesos d’estiu 
podem observar el cel -més 
tard però amb bon temps- i 
gaudir de les constel·lacions 
d’aquesta estació, podem 
veure alguns planetes i al-
gunes plujes d’estrelles. En 
aquest taller us ensenyarem 
com i on observar aquests 
objectes del cel nocturn.
Dimarts, de 17.30 a 19 h
28 de juny > 12 de juliol
Preu: 23,96€ (4,5 h)
A càrrec d’Alex Rubio  
d’AstroBarcelona
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MIRANT EL CEL  
DE L’ESTIU 

ART TÈXTIL

Si tens projectes de costura 
per acabar, ara els hi pots 
donar una segona oportu-
nitat! Si finalment no vas fer 
la vora d’aquells pantalons 
o d’aquella faldilla, o no vas 
posar la goma o et falten al-
gunes peces per cosir per 
acabar aquella peça que 
tant desitjaves, ara ho pots 
fer! És imprescindible saber 
cosir a màquina.
Grup A:  
Dilluns, de 15 a 17h 
27 juny > 18 juliol
Grup B:  
Dimarts, de 15 a 17 h 
28 juny > 19 juliol 
Preu: 42,59 € (8 h)
A càrrec de la Pilar Gonzalo

ACABA ELS TEUS  
PROJECTES 

Bermuda amb goma a la 
cintura, però que arruga 
especialment a l’esquena. 
Té butxaques i dos plecs 
al davant que li donen una 
mica de folgança a la peça. 
Teixits per màquines pla-
nes (no elàstica) com ara lli, 
mussolina, sarga, el cotó o 
el denim fi són perfectes per 
a aquesta peça.
Cal saber cosir a màquina.
Material: 1,50 de teixit que 
triïs amb doble ample; 1 
metre de goma de 3 cm 
d’ample; paper per a calcar 
patrons, llapis, tisores de 
paper; costurer bàsic amb fil 
a to del teixit.
Divendres 8 de juliol, de 
9.30 a 13.30 h
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de la Nàdia  
Mediavilla

BERMUDA KATE 
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BRODAT DE MANDALES  

Brodar Mandales és una eina 
molt relaxant i calmant, molt 
eficaç per a aconseguir un 
estat de relaxació i meditació 
que posarem en pràctica en 
aquest nou Taller de Brodat.
Brodarem diferents tipus 
de Mandales, més o men-
ys complicats depenent de 
el nivell de brodat de cada 
alumne, desde nivell 0 fins 
a avançat. Aprendrem nous 
punts de brodat i gaudirem 
d’un matí tranquil i relaxat.
No és necessari tenir cap ex-
periència, per venir a brodar 
a aquesta classe, és nivell 0.
Material primer dia: Costurer 
bàsic: tisores, didal, agulles de 
cap, marcadors de tela. 
Dimarts de 10 a 13h 
28 juny > 19 juliol
Preu: 63,89 € (12 h)
Suplement de material 7 € 
(inclou: bastidor, teles, agulles, 
fills de brodar, tutorials i patrons 
dels mandales)
A càrrec de Misako Mimoko

Top amb màniga japonesa 
i coll en pic. La zona boto-
nada la pots fer amb traus 
o sense ells, ja que la peça 
passa pel cap. Hi ha dos 
llargs disponibles.
Teixits recomanats: lli, mus-
solina, texà fi és ideal per a 
principiants. Si ja has cosit 
abans,  la viscosa és molt 
bona opció també.
Quantitat de teixit: 1,70 en 
teixits d’1,50 d’ample
Patró disponible des de la 
talla 34 a la 54 
Divendres 1 de juliol, de 
9.30 a 13.30 h
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de la Nadia  
Mediavilla

Farem una samarreta de 
màniga curta caiguda, solta 
i amb coll de samarreta.
Es pot fer amb teixits de 
punt (els que tenen elàstic) 
i de plana (els que no tenen 
elàstic).
Talles de la 34 a la 48. 
Cal saber cosir a màquina .
Material: 1,30 de teixit que 
triïs amb doble ample; 5 
centímetres per a fer la tira 
del coll de “teixit de puny”: 
paper per a calcar patrons; 
llapis i tisores de paper; cos-
turer bàsic amb fil a to del 
teixit que portis 
Divendres 15 de juliol, de 
9.30 a 13.30 h
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de la Nadia  
Mediavilla

CAMISA “MAGGIE”   

SAMARRETA “FELICITY”   
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El ganxet també és per l’es-
tiu i està de moda!  Et propo-
sem escollir entre diferents 
projectes per teixir accesoris 
per lluir durant aquesta tem-
porada. Podràs teixir el “Ki-
mono Eclipse” de LadyCro-
chet o, si ho prefereixes, un 
barret de platja, una bossa, 
tops, xals, plaids, coixins…
Nivell: cal tenir nocions bà-
siques de ganxet.
Material: fil de cotó i ganxet 
adequat a la mida del fil.
Dilluns, de 18 a 20 h 
27 juny > 18 juliol
Preu: 42,59 € (8 h)
A càrrec de la Lady Crochet

Vols aprendre a fer servir una 
màquina de cosir? Aprendràs 
tot el que necessites sobre 
la màquina, puntades, fils, 
agulles, teixit, etc. Farem una 
caixa per guardar objectes, 
joguines, per al bany…
Material: 2m de teixit. Els 
teixits resinats, el de tendal o 
una tapisseria amb una mica 
de cos faran que la peça es 
mantingui amb forma. Per a 
les anses es pot usar cinta 
espigola de cotó, cinta tipus 
motxilla, fer-la de zero amb 
teixits que tinguis... Recoma-
no que sigui almenys de 3 
cm d’ample.
Opcional: 3m de cinta biaix 
per a polir un dels acabats 
de la cistella.
Costurer bàsic: agulles, agu-
lles de cosir, tisores de teixit, 
fil a to del teixit. Treballarem 
amb teixits una mica gruixuts, 
tenir diverses agulles del nú-
mero 100 poden anar bé per 
si es trenca alguna.
Dilluns 4 juliol, de 9.30 a 
13.30h  
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de la Nàdia  
Mediavilla

Vestit estil camiser. Té ca-
nesú, plec a l’esquena, coll, 
tapeta senzilla i butxaques. 
És de manga caiguda, per la 
qual cosa queda suelta. Pot 
ser de màniga llarga o curta.
És imprescindible saber co-
sir a màquina.
Grup A:  
dimarts, de 9.30 a 13.30h
Grup B:  
dimarts, de 17 a 21h 
5 juliol > 12 juliol 
Preu: 42,59 € (8 h)
A càrrec de la Pilar Gonzalo

Vols aprendre a fer ser-
vir una màquina de cosir? 
Doncs aquest és el teu ta-
ller! Aprendràs tot el que 
necessites sobre la màqui-
na, puntades, fils, agulles, 
teixits... Farem una tote bag 
per lluir aquest estiu
Material: 1 metre de teixit 
per a exterior, 1 metre de 
teixit per a folre. La loneta, 
els teixits de tapisseria, el lli, 
el cotó tipus patchwork són 
ideals per a combinar en 
aquesta mena de peces.
Costurer bàsic: agulles, 
agulles de cosir, tisores de 
teixit, fil a to del teixit.
Dilluns 27 de juny, de 9.30 
a 13.30 h 
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec de la Nàdia  
Mediavilla

SUMMER GANXET TOY BASKET - MÀQUINA 
EXPRÉS     

VESTIT “LORELAI”    

TOTE BAG - MÀQUINA 
EXPRÉS     

Anglès per tornar a viatjar, 
per fi!!! Aprendrem el vocabu-
lari necessari per reconèixer 
i utilitzar durant els viatges: 
menjar, hotels, restaurants, 
transport, etc.  Practicarem 
algunes preposicions de di-
recció (right, left, up, down, 
etc.), per situacions quotidia-
nes per posar els conceptes 
en pràctica.
No calen nocions d’anglès/ 
Nivell bàsic
Dijous, de 9.30 a 11.30 h 
30 juny > 21 juliol
Preu: 42,59 € (8 h)
A càrrec de Laura SantoneAnglès per tornar a viatjar, 

per fi!!! Aprendrem  el voca-
bulari necessari per utilitzar 
durant  els viatges: menjar, 
hotels, restaurants, trans-
port, etc. Repassarem i prac-
ticarem la gramàtica per fer 
preguntes (how much does 
it cost?), les  preposicions 
de direcció (above, below, 
etc.), fent role-play en situa-
cions quotidianes per posar 
els conceptes en pràctica. 
Les classes són totalment 
en anglès .
Cal un nivell mitjà d’anglès
Dimarts, de 18 a 20 h 
28 juny > 19 juliol
Preu: 42,59 € (8 h)
A càrrec de Laura Santone

En aquest taller cada dia 
es tractarà un aspecte de 
la cultura italiana,el cinema, 
l’art la literatura, la gastrono-
mia…les classes son exclu-
sivament en italià.
Cal un nivell mig o avançat 
(nivell B1-C1).
Divendres, d’11 a 13 h 
1 juliol > 22 juliol
Preu: 42,59 € (8 h)
A càrrec de Serena Russo

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

PERD LA POR A L’AN-
GLÈS QUAN VIATGES

ANGLÈS PER VIATJAR

ITALIANO, UNA PASSEG-
GIATA PER LA CULTURA.

IDIOMES
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Com ho pots fer per selec-
cionar els records que vols 
escriure? Com cal repro-
duir el passat per enganxar 
el lector? Vine a iniciar la 
teva biografia i sentarem la 
base per a la redacció de la 
teva història.
Dilluns 27 de juny, de 10 
a 13 h 
Preu: 15,97 € (3 h)
A càrrec de la Susana 
Camps

Aprendre a pintar fruites de 
temporada, gelats, el mar...,  
i tot allò que, amb pinze-
lls i pigments ens acosti al 
temps pausat de l’estiu.  Us 
animeu? Es requereixen co-
neixements previs.
Material: pinzells de punta 
rodona (núm. 2,4,6), aquare-
l·les en pastilles (Windsor & 
Newton, Schmincke...), dos 
recipients per l’aigua, llapis 
2H, goma, un quadern dinA-4 
de paper d’aquarel.la i paper 
absorvent o drap de cotó.
Dimecres, de 18.30 a 
20.30 h 
29 de juny > 20 de juliol
Preu: 42,59€ (8 h)
A càrrec de la Cristina Gar-
cia de Tinta Ilustrada

La il·lustració segueix sent 
una de les vies principals de 
divulgació del coneixement 
científic i el registre de la 
història naturals. En aquest 
taller practicaràs algunes de 
les tècniques tradicionals d’i-
l·lustració científica (com el 
grafit, la trama de tinta, scrat-
chboard, aquarel·la o llapis 
de color...) i aprendràs a di-
buixar animals i plantes, des 
de zero i al teu propi ritme.
Material 1r dia: Quadern 
de dibuix, Llapis de dife-
rents dureses (HB, 2B i 
4B), maquineta, goma de 
borra i esfumí.
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
27 de juny > 18 de juliol
Preu: 42,59€ (8 h)
A càrrec d’Isa Loureiro

Què necessites per crear 
un bon personatge? Quins 
trets físic i psicològics són 
necessaris i quins no? Com 
es mostra un personatge 
a través del diàleg? Res-
pondrem a aquestes i d’al-
tres preguntes bàsiques en 
aquest taller intensiu. 
Dijous 30 de juny, de 17 a 
20 h 
Preu: 15,97 € (3 h)
A càrrec de la Susana 
Camps

BIOGRAFIA I RECORDS IL·LUSTRACIONS D’ESTIU  

INTRODUCCIÓ A  
LA IL·LUSTRACIÓ  
D’HISTÒRIA NATURAL 

CREACIÓ DE  
PERSONATGE  

ART I CREACIÓ
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COS I MOVIMENT*

Aproximació a la tècnica, 
a través de la pràctica del 
“bosc de bambús”. 
Èmfasi al Motiu Clàssic 
de la pintura japonesa Su-
mi-E: také, el BAMBÚ
Element pertanyent al Ci-
cle d’estiu i símbol de re-
sistència, adaptabilitat i 
flexibilitat.
S’aconsella treballar amb 
pinzell japonès propi. Re-
comanable almenys 2. Mi-
des entre JB191 al JB194.
Dilluns, d’11 a 13 h 
27 de juny > 18 de juliol 
Preu: 42,59€ (8 h)
Suplement per material: 12 €
A càrrec d’Anna Maria 
Llagostera

S’ensenyaran diferents balls 
en línia amb diversos ritmes.
És necessari tenir uns co-
neixements bàsics de coun-
try-line dance i haver fet al-
gun curs anteriorment.
Dimarts, de 18 a 19.30 h 
28 juny > 19 juliol 
Preu: 31,94 € (6 h) 
A càrrec de Mònica Viñas, 
d’ACB–Amics del Country 
Barcelona

Davant d’un dubte per problemes de salut, es recoma-
na consultar al vostre metge de capçalera o especialis-
ta abans d’inscriure-us a qualsevol taller.

L’urban sketching és l’art de 
dibuixar la vida de la ciutat a 
la teva llibreta d’artista: sortir 
al carrer i captar l’arquitectu-
ra, els detalls i la vida que 
passa. Sortirem a dibuixar 
del natural els elements de 
la ciutat que més ens inspi-
rin, mentre incorporem re-
cursos nous i aprenem a mi-
rar allò que ens envolta amb 
una mirada 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: lli-
breta o paper de dibuix; lla-
pis o retolador per dibuixar; 
eina de color (retolador, lla-
pis de color, aquarel·la…)
Dimarts, de 18 a 20 h 
28 de juny > 19 de juliol
Preu: 42,59€ (8 h)
A càrrec d’Ona Caussa

Qui no ha sofert dolor d’es-
quena alguna vegada? En 
molts casos, les causes del 
dolor estan relacionades 
amb una mala postura i les 
compensacions que el cos 
realitza per a corregir aques-
ta situació. En aquest curs 
proposem exercicis que ens 
permetin prendre conscièn-
cia dels possibles desequili-
bris en la nostra postura per 
a poder corregir-los.
S’ha de portar roba còmoda
Dimarts, de 10 a 11.30 h 
28 de juny > 19 de juliol
Preu: 31,94€ (6 h)
A càrrec de Veronica Strukelj

TINTA XINESA SUMI-E: A 
L’OMBRA DEL BAMBÚ 

COUNTRY-LINE DANCE 
INICIACIÓ

URBAN SKETCHING 

ESQUENA SENSE DOLOR 
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Intensitat mitjana-alta
Exercicis de Fitness amb la 
tècnica postural i la respira-
ció de Pilates. Les classes 
començaran amb un escal-
fament, es faran exercicis 
de càrdio, sèries de braç, 
cames/glutis i esquena i s’a-
cabaran amb exercicis d’es-
tirament i relaxació final
Grup A:  
dimecres, de 17 a 18.30 h 
Grup B:  
dimecres, de 18.30 a 20 h 
29 juny > 20 juliol
Preu: 31,94 € (6 h)
A càrrec de Dàmaris  
Manresa

El Groove és una experièn-
cia de ball dinàmica, inte-
ractiva i creativa amb una 
música molt variada. És 
la medicina perfecta per a 
equilibrar cos, ment, cor i 
ànima. Us convidem a des-
cobrir aquesta tendència 
tan de moda i a gaudir-ne 
durant aquest trimestre.
Dilluns, de 17.15 a 18.30h 
27 juny al 18 juliol
Preu: 26,62 € (5 h) 
A càrrec de la Pilar Gonzalo

Intensitat mitja
Treball de força, flexibilitat 
i estabilització mitjançant 
la respiració. Exercicis en-
llaçats que treballen l’arti-
culació de la columna, en-
forteixen la faixa abdominal 
i esquena. Després combi-
narem els músculs estabi-
litzadors de Pilates (eleven 
la musculatura del periné) 
amb hipopressives (reduir 
la faixa abdominal i elevar 
bufeta) i exercicis Kegel (re-
cuperar el control dels esfín-
ters) en totes les postures. 
Grup A:  
dilluns, de 10 a 11.30 h  
27 juny al 18 juliol
Grup B:  
dimecres, d’11.30 a 13 h 
29 juny > 20 juliol
Grup C:  
dijous, de 17 a 18.30 h  
30  juny > 21 juliol
Preu: 31,94 € (6 h)
A càrrec de Dàmaris  
Manresa

Intensitat suau
Hipopressives per a reduir la 
faixa abdominal i elevar la bu-
feta. Combinades amb exer-
cicis Kegel per a recuperar el 
control dels esfínters i activa-
ció dels músculs abductors 
per a elevar i estabilitzar la 
musculatura del periné en to-
tes les postures bàsiques 
Grup A:  
dilluns, d’11.30 a 13 h 
27 juny al 18 juliol
Grup B:  
dimecres, de 10 a 11.30 h 
29 juny > 20 juliol
Grup C:  
dijous, de 18.30 a 20 h 
30  juny > 21 juliol
Preu: 31,94 € (6 h)
A càrrec de Dàmaris  
Manresa

FITPILATES GROOVE 

HIPOPILATES 

GIMNÀSTICA ABDOMI-
NAL HIPOPRESSIVA   

Combina la gimnàstica ab-
dominal hipopressiva amb 
exercicis de fitnes amb l’ob-
jectiu del reduir la faixa ab-
dominal i elevar la bufeta. 
Interioritza exercicis de res-
piració amb exercicis de Ke-
gel per a recuperar el control 
de esfínters i estabilitzar la 
musculatura del periné.
Possibilitat de venir amb na-
dons d’entre 1 i 9 mesos.
Grup A:  
dissabte, de 10.30 a 12 h    
Grup B:  
dissabte, de 12 a 13.30 h  
2 juliol > 23 juliol
Preu: 31,94 € (6 h)
A càrrec de Dàmaris  
Manresa

Un taller on explorarem la 
connexió entre respiració, 
cos, ment i consciència. La 
respiració com l’element 
que ens porta cap a la ment 
meditativa. Anirem des de la 
meditació en moviment cap 
a la meditació en quietud, a 
través de la respiració. 
No es requereix experiència 
prèvia en meditació. Apte per 
a tothom que vulgui connec-
tar amb si mateix. 
Es recomana portar un su-
port tipus coixí de meditació 
o bloc (o coixí una mica gruix 
que tinguem a casa) i xal o 
alguna cosa per cobrir-se.
Divendres, de 17.30 a 
18.30 h 
1 de juliol > 22 de juliol
Preu: 21,30€ (4 h) 
A càrrec d’ Elisabeth  
Belmonte

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 fisiolo-
gia del nostre cos.
Només cal roba còmoda i 
sabatilles amb sola plana.
Aquest taller es portarà a 
terme a la terrassa del Vil·la 
Urània.
Dijous, de 10 a 11.30 h 
30 de juny > 21 de juliol
Preu: 31,94€ (6 h) 
A càrrec de Angèlica Cons-
tantini, de Femtaichi

A través del Hatha ioga tro-
barem la manera de conèixer 
les sensacions i alineacions 
que el nostre cos necessita 
per deixar-nos anar i expan-
dir-nos en la pràctica d’una 
forma segura i cuidada.
Material necessari: Roba 
còmoda, esterilla, blocs, cin-
turons o cintes, mantes (per a 
la relaxació final). 
 
Dimecres, de 12 a 13 h 
29  juny > 20 juliol
Preu: 21,30 € (4 h)
A càrrec d’Alba Carbonell

HIPOPRESSIVES FIT  RESPIRACIÓ CAP  
A LA MEDITACIÓ  

TAI TXI AL TERRAT  

IOGA AL TERRAT   
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CUINA

Si t’agrada cuinar però no 
vols estar hores a la cuina en 
aquest taller pots aprendre a 
fer delicioses receptes en un 
tres i no res. Primer, segon 
i postres emplatats com en 
els millors restaurants.
Grup A:  
dimecres, d’11 a 13.30 h  
Grup B:  
dimecres, de 18 a 20.30 h 
6 juliol > 20 juliol
Preu: 39,93 € (7,5 h)
Plus de material: 15 €
A càrrec de Josep Vidal

CUINA CREATIVA D’ESTIU 
PER A PERSONES 
MANDROSES 

Aprèn tots els secrets de 
les sopes fredes per l’estiu, 
sorprenents, refrescants, 
plenes de sabor i de color.
Dimecres 29 de juny, de 
18 a 20.30 h
Preu: 13,31 € (2,5 h)
Plus de material: 5 € 
A càrrec de Josep Vidal

SOPES FREDES PER 
L’ESTIU  

Aprofitem els tresors que 
ens ofereix l’estiu per cuinar 
i gaudir-los amb receptes 
originals i creatives. Primer, 
segon i postres plens de 
gust, aromes i color.  
 
Dilluns, de 18 a 20.30 h  
27 juny > 18 juliol
Preu: 39,93 € (7,5 h)
Plus de material: 15 €
A càrrec de Josep Vidal

CUINA PER TRIOMFAR  
A L’ESTIU   

Respecte als diferents horaris i cursos, un cop co-
mençats els tallers, el centre cívic pot proposar canvis 
de grup als usuaris per tal d’homogeneïtzar els nivells 
de les classes.

Aquest taller no està indi-
cat per a persones amb un  
deteriorament cognitiu mo-
derat-greu.
Grup A:  
dimarts, de 10.45 a 11.45 h  
Grup B:  
dimarts, de 12 a 13 h 
28 juny > 19 juliol
Grup C:  
dimecres, de 10.45 a 11.45 h 
Grup D:  
dimecres, de 12 a 13 h 
29 juny > 20 juliol
Preu: 17,52 € (4 h)
A càrrec de Maika Guirao

Coneix i refresca les apli-
cacions que més utilitzaràs 
aquest estiu amb el teu telè-
fon mòbil: càmera, google 
maps…
Grup A:  
dimecres, de 9.30 a 11h   
Grup B:  
dimecres, d’11.15 a 12.45 h  
29 juny > 20 juliol
Preu: 26,28 € (6 h)
A càrrec de Jordi Joan Rubí

En aquest taller es realit-
zaran una sèrie de movi-
ments que ajuden a estirar 
el múscul, els lligaments i 
els tendons a la vegada que 
incideixen en una millora de 
la mobilitat articular. 
Aquests estiraments aju-
den a prevenir possibles le-
sions musculars i articulars i 
col·laboren al manteniment 
d’una postura correcta.
Grup A:  
dijous, de 9.30 a 10,30 h  
Grup B:  
dijous, de 10.30 a 11.30 h
30 juny > 21 juliol
Preu: 17,52 € (4 h)
A càrrec de Maika Guirao

MEMÒRIA 

TREU-LI PARTIT AL MÒ-
BIL A LES VACANCES  

ESTIRAMENTS PER 
GENT GRAN

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

ACTIVITATS FAMILIARS: “PETITES ESTRELLES”

Recuperem l’antiga Festa del Sol que organitzava l’astrò-
nom Comas i Solà per celebrar el solstici d’estiu. Per això 
unim art i ciència i us proposem un grapat d’activitats per 
gaudir aprofitant el bon temps i les ganes de passar-ho bé! 
Concerts, tallers, visites científiques, contes, monòlegs, 
circ, teatre… Un munt d’activitats per a tots els públics us 
esperen a la Vil·la Urània!

Gaudeix de les tardes exclusives en les quals la Vil·la Urà-
nia serà per la canalla i les seves famílies.

Dilluns, 27 de juny, a les 18 h  
Per a infants de 0 a 4 anys amb adult acompanyant
Farem un castell, contarem conquilles, descobrirem co-
lors, nedarem entre les onades, jugarem a pilota i vola-
rem l’estel. Farem surar petits vaixells i jugarem amb els 
peixets. Cantarem cançons i, fins i tot, trobarem quelcom 
per fer música: uns cocos, un vaixell de campanetes, i fins 
i tot un petit acordió. Tot això “A la voreta del mar”.
A càrrec de la Companyia Patawa

Dilluns, 11 de juliol, a les 18 h 
Per a infants d’1 a 3 anys amb adult acompanyant
El peix Peixet és curiós de mena i, sempre que pot, s’es-
muny cap a l’arena. Aquí hi troba un roc, allà una petxina 
clara. Però, de cop i volta... On és la mare?!
Acompanyarem el Peixet en el seu viatge per retrobar el 
camí de casa i descobrirem un munt de personatges que 
ens regalaran versos i endevinalles!.
A càrrec de Berta del Poblet

Dilluns, 4 de juliol, a les 18 h 
Per a infants a partir de 4 anys amb adult acompanyant
La Joana i la Mariona són dues germanes que tenen dues 
mares. Com ho explicaran, això, a l’escola? Per fer-ho 
comptaran amb l’ajuda de l’ADRI, un mosquit que ve del 
Planeta Verd, amb el qual tenen una amistat molt especial i 
que els donarà la joguina perfecta per demostrar que hi ha 
83.521 diferents tipus de famílies al Planeta Terra! .
A càrrec de  Clara Algaba

ESPECTACLE “A LA VORETA DEL MAR”

ESPECTACLE “LES AVENTURES D’UN PEIXET” 

ESPECTACLE-TALLER “LA FAMÍLIA DE LES GER-
MANES ALGABA”

festa  
del sol
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VESPRES ALS TERRATS

Els dimarts i els dijous agafarem la cadira i sortirem a pren-
dre la fresca als terrats de la Vil·la Urània on gaudirem de 
diferents propostes escèniques. Vens?

ACTIVITAT-TALLER: PLANETARI  
‘EXPLOREM L’ESPAI!

ESPECTACLE “EMBOLICA QUE FA FORT” 

MÚSICA: GENNI I ALEkS LOCkSMITH 

Dimecres, 13 de juliol, a les 18 h 
Per a infants a partir de 4 anys amb adult acompanyant
Ens convertirem en astronautes i agafarem un coet que 
ens portarà fins a l’Espai. Allà, descobrirem com és la nos-
tra lluna, quants planetes hi ha i quina és l’estrella més im-
portant. A més, descobrirem el cel de nit amb els dibuixets 
que fan les estrelles anomenades constel·lacions.
Un conte que ens descobrirà l’Espai més espectacular!

A càrrec d’Explora360

Dilluns, 18 de juliol, a les 18 h 
Per a infants a partir de 4 anys amb adult acompanyant
Ballaruca, gresca i xerinola per a tota la família! Un espec-
tacle amb danses, balls i cançons de tot arreu que faran 
ballar, saltar i cantar des dels més petits fins els més grans.

A càrrec de Marc Oriol

Dimarts 28 de juny, 20 h
Amb la característica veu de la Genni qui porta la música 
negra en la seva sang i la inacabable creativitat i pulcritud 
de l’Aleks, aquesta col·laboració agafa una direcció on es 
barregen sons de R’n’B més clàssic amb el so de la música 
urbana més moderna. Tot i així el duo no es tenca i surfeja 
lliurement per diferents estils com el Soul, el Pop, el Gos-
pel i fins i tot Bossa Nova.

FESTA DEL SOL

CLOWN: TOT SOL…I NÚVOL DE CIA LE PUANT 

Dijous, 30 de juny, 20 h
Un pallasso, una cadira i una maleta: tres companys de 
viatge. Ara fa sol, ara fa núvol i ara sol… i núvol. “Tot sol” 
en busca d’un indret, d’amor i de felicitat; “Tot sol” és en 
busca de… companyia; “…i núvol” per allò que ens agra-
daria dir i no ens atrevim. “Tot sol… I núvol”, un espectacle 
proper i molt humà, on tots ens hi sentirem identificats.

Dimarts, 5 de juliol, 20 h
 La Magalí és una contrabaixista, cantant i compositora 
barcelonina que ha crescut tota la vida en un ambient mu-
sical i ha participat en diversos projectes de jazz, tant de 
sidewoman com a leader. Ara bé, des de fa un temps va 
començar a treballar en la seva pròpia música, produint 
cançons que va escrivint des de fa anys. A mitjans del 2021 
va publicar el seu primer EP, titulat </3. Mentrestant, també 
ha publicat altres singles que han tingut molt bona rebuda. 
En aquesta ocasió la Magalí ens proposa un concert íntim 
on tocarà les seves cançons acompanyada únicament del 
contrabaix o la guitarra amb la cruesa que això comporta.

Dijous, 7 de juliol, 20h
Tour en francès pot significar torre, volta, torn, girar... En ca-
talà “torn”, substantiu del verb “tornar”, evoca el desig de re-
prendre certs coneixements i oficis que a poc a poc es van 
perdent. El projecte Tour neix del desig de posar en escena la 
tècnica artesana del torn de terrissaire, d’oferir en forma d’es-
pectacle aquest treball de les mans, sovint secret dins dels 
tallers. L’ofici solitari del torner, es veu confrontat amb l’ofici 
de la trapezista, caracteritzat per l’exhibició i la visibilitat. Tour 
és una proposta que convida a despertar els sentits, sobretot 
el tàctil: a través del visual i l’auditiu.

Dimarts 12 de juliol, 20 h
Antich Ventura - Clamare és un projecte que consta de 
dues cares independents però articulades sota la mateixa 
línia d’investigació: la pèrdua, el dol i les formes d’expres-
sar-lo.
L’EP consta d’una tríada de col·laboracions amb artistes 
emergents catalans com Tarta Relana, The Bird Yellow i 
Marina Herlop i va estrenar-se al Harlem Jazz Club de Bar-
celona dins el festival Barnasants.

MÚSICA: MAGALÍ DATzIRA

ESPECTACLE:  ‘TOUR’ DE CARLA FARRENy

MÚSICA: OLIVIA MUSyk

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

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania. 
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Dimarts 19 de juliol, 20 h
Recital de poesia escènica, el nou format que uneix parau-
la i cos, text i performança, missatge i emoció. Per Adria-
na Bertran Anía, la campiona d’Espanya i sots-campiona 
d’Europa de Poetry Slam (2018).

Dijous, 21 de juliol, 20 h
Fil és una creació que explora les relacions humanes a 
partir d’un llenguatge universal: el físic. Dos personatges 
s’embarquen en un joc de tensions entre la realitat i la fic-
ció, la raó i l’emoció, per projectar un imaginari amb el qual 
capten la complicitat del públic. Un espectacle poètic, re-
flexiu i proper, en què els equilibris sempre hi són presents.

POESIA: ADRIANA BERTRAN

CIRC: FIL DE CIA MADAME GAüC

Dijous, 14 de juliol, 20 h
Cos i ficades és una crida, un moment per reflexionar so-
bre els cossos que habitem. Cossos que ens venen do-
nats, que no hem triat i amb els que estem compromeses 
tota una vida. Un espectacle que a partir del fang, el circ i 
la dansa, el teatre i el diàleg, ens transporta a un univers 
en el que podem parlar del cos sense tabús.

ESPECTACLE: COS(I)FICADES DE LAS CHICAS 
DEL BARRO

FESTA DEL SOL

RUTES i VISITES 

Anem a passejar? Et proposem un seguit de rutes temàti-
ques per aprofitar els dies més llargs de l’any.

* El punt de trobada es comunicarà a les persones inscrites 
uns dies abans de l’activitat.

RUTA: 2000 ANyS D’HISTÒRIA DE BCN  
 

VISITA MACBA:
TERESA LANCETA. TEIXIR COM A CODI OBERT

Dilluns 27 de juny, a les 17:00
Passejada pel nucli històric de la ciutat destacant dife-
rents elements rellevants d’arquitectura o que tingueren 
rellevància al seu moment, especialment relacionat amb la 
ciència o la tecnologia de la ciutat. 
Intentarem mostrar exemples de totes les èpoques que 
després podreu compartir amb amics i familiars.
A càrrec de Pedro Guerrero, de Viaje a la Barcelona Secreta

Dimecres 6 de juliol a les 18 h 
Visita guiada a l’exposició.
L’acte de teixir és per a Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) 
una activació crítica de la imaginació que va més enllà 
dels límits materials. Per a ella, teixir es formula com un 
codi obert de ruptura i repetició des del qual es pot llegir, 
transformar i transmetre un coneixement sempre complex 
i plural. 

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

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania. 
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VISITA GUIADA ESPAI EXPOSITIU J. COMAS I SOLÀ   
 

VISITA OBSERVATORI FABRA 

TOUR DE TEIXITS

Dimarts 19 de juliol, a les 17:30 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

Dissabte 23 de juliol, a les 9:30 h
L’Observatori, inaugurat el 1904, va tenir com a primer di-
rector a Josep Comas i Solà. T’agradaria conèixer la resta 
de la seva història i les seves instal·lacions interiors i ex-
teriors, i alhora tindre l’oportunitat de fer una observació 
solar amb telescopi? Acompanya’ns en aquesta sortida! 
En col·laboració amb la RACAB i ASTER

Dilluns 27 de juny a les 16.30 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 €
A càrrec de Nadia Mediavilla

FESTA DEL SOL

ACTIVI-TASTS

Dimecres 29 de juny, de 10 a 13 h
Si t’agrada l’artesania, la fotografia i les plantes, aquest és 
el teu taller.

La cianotípia és una tècnica fotogràfica molt antiga la qual 
servia per reproduir mapes. L’artista Anna Atkins va realit-
zar, al segle XIX, el seu famós herbari a partir d’aquesta 
tècnica tan potent en l’àmbit visual i actualment està tor-
nant a utilitzar-se com a recurs artístic i creatiu, sigui sobre 
paper, tela o altres superfícies. Durant aquest taller apren-
drem a dur a terme la composició i a treballar-la sobre pa-
per. També farem una petita prova sobre tèxtil.

Trobaràs plantes seques a l’aula, però serà encara més 
interessant si en portes de teves, premsades d’algun parc, 
del teu jardí de casa, alguna flor que et van regalar...
T’hi esperem!
Suplement pel material de 5€
A càrrec de Tamara Ablameiko

Et proposem uns tastets d’activitats per conèixer o endin-
sar-te en els dos grans mons de l’univers urànic: l’art tèxtil 
i la ciència.

CIANOTIPIA VEGETAL 

Dilluns, 4 de juliol de 17:30 a 19:00 h
En aquest taller veuràs el costat més botànic d’algunes de 
les flors silvestres més boniques i interessants que podem 
trobar en aquesta època de l’any prop de les nostres ciu-
tats. Un taller que t’obrirà els ulls a la Naturalesa que t’en-
volta, et connectarà amb ella i farà que, d’ara endavant, 
vegis les plantes com mai abans les havies vist.
A càrrec d’Alba Nuñez de Verdopolis

BOTÀNICA PER A PRINCIPIANTS

Dilluns, 11 de juliol de 10 a 13 h
Confecciona una bossa de platja resistent feta de loneta. 
Cal portar paper de patrons i costurer bàsic.
Calen coneixements bàsics de màquina de cosir.
Suplement de material 7€ 
A càrrec de Nadia mediavilla

BOSSA de PLATJA DE LONETA

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

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania. 
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Dilluns 18 de juliol de de 17:30 a 19:00 h
En aquest taller veuràs parts de plantes que solen passen 
desapercebudes a l’ull humà. Estructures que s’han anat de-
senvolupant al llarg d’anys i anys d’evolució i que han conver-
tit a les plantes que ens envolten en unes triomfadores.
A càrrec d’Alba Nuñez de Verdopolis

Dijous 14 de juliol de 16 a 20 h
En unes hores t’ensenyarem a confeccionar les teves 
espardenyes. A l’acabar, cada persona sortirà del taller amb 
la seva pròpia peça original a les mans (o als peus!). És 
imprescindible saber cosir a màquina.
Suplement de material: 25 € (inclou: patró, la sola, roba, cola, fil 
per cosir les espardenyes i l’agulla.)
A càrrec de Sílvia Canelles de PIU

Dimecres 20 de juliol, de 17:30 a 20:30 h
En aquest taller volem oferir un recorregut que permeti 
entendre el principi bàsic de la fotografia des dels inicis, 
construint una càmera estenopeica, és a dir, una càmera 
sense pel·lícula fotogràfica.
Fent servir una capsa de cartó o una llauna i paper foto-
gràfic, acabarem obtenint una càmera fosca amb la qual 
podrem fer una fotografia que després revelarem sota la 
llum vermella... De vegades la ciència sembla màgia!
Suplement de material: 5€
A càrrec de La Perversa

LABORATORI BOTÀNIC 

ESPARDENyES 

CÀMERA ESTENOPEICA O OBSCURA 

servei  
d’infància  
i famílies

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania. 
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Espai de trobada per infants de P4 a 6è 
on s’ofereixen activitats de ludoteca, ma-
nualitats, 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 

INSCRIPCIONS pel curs 2022-23 a partir del 12 de 
setembre, de manera telemàtica, enviant un correu a: 
infantil@vilaurania.net

I DESPRÉS DE LES VACANCES...

I DESPRÉS DE LES VACANCES...

INSCRIPCIONS A LA SALETA A LA TARDOR DEL 2022
PREINSCRIPCIONS noves famílies:
Per optar a les places vacants, envieu un mail a  
zerotres@vilaurania.net
• Del 12 al 15 de setembre: rebuda de les sol.licituds 

de preinscripció i documentació.
• 16 de setembre: baremació de les sol·licituds i sor-

teig (en cas d’empat).
• 19 de setembre: llista ordenada de sol.licituds se-

gons barem i assignació de places.
• Del 20 al 23 de setembre: inscripció de les famílies 

que han obtingut plaça.
Tot el procés serà telemàtic.

Aquest estiu, vine en família a gaudir de les noves pro-
postes de materials, jocs i experimentacions pels més 
petits de la casa.  
Per a infants des dels 9 mesos fins als 3 anys (inclosos 
infants que aquest curs han fet P3) amb un adult acom-
panyant.
Funcionament en grups de 15 famílies 
per dia. Les famílies us podeu inscriure 
els dies que preferiu a escollir entre els 
20 dies d’activitat.

Del 27 de juny al 22 de juliol, de 10.30 
a 12.30 h.
Opcions d’inscripció:
5 dies: 14.38€
10 dies: 28.78€

Activitat adreçada a les famílies que han participat dels 
grups del servei diari durant la primavera del 2022. Les 
places vacants s’obriran a la resta de famílies.

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

LA SALETA D’ESTIU

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

+info a zerotres@vilaurania.net 

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

EXPRESSIONS DE LA SALETA:  
TALLERS D’EXPERIMENTACIÓ I JOC

Grup A: Dilluns 4 de juliol de 17.30 a 19 h
Grup B: Dilluns 18 de juliol de 17.30 a 19 h 
Per a infants de 18 mesos a 3 anys i les seves famílies
Gaudeix de l’estiu amb aquesta proposta d’aigua tot 
investigant i experimentant amb els colors.
Preu: 7.53 € (1 adult + 1 infant)
A càrrec d’Experiencias Creativas

JUGUEM AMB AIGUA DE COLORS 

CASAL INFANTIL: DE P4 A 6è

DIVERDIVENDRES

CASAL DIARI

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

Inici de les activitats a partir del 26 de setembre
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ACTIVITATS DE SETEMBRE

Tornarem amb un munt de propostes engrescadores per 
acabar l’estiu. Properament la programació detallada al 
nostre web.

FESTA MAJOR DEL FARRÓ

Dijous 8 de setembre, a les 11 h
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer. 
Per a infants a partir de 0 a 5 anys amb adult acompanyant

Divendres 9 de setembre, a les 18 h
Lloc: Plaça Mañé i Flaquer. 
Per a infants a partir de 3 anys amb adult acompanyant

Del 7 a l’11 de setembre
El setembre arriba amb la Festa Major! Un munt d’activitats 
per a tothom al barri del Farró. Para atenció per trobar el 
programa!
En col·laboració amb l’Associació de veïns i Comissió de 
festes del barri del Farró.

ESPECTACLE FAMILIAR 

ESPECTACLE FAMILIAR 

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

Cicle que iniciem amb la intenció de donar a conèixer alguns 
dels trets culturals més característics de països i cultures 
d’arreu del món.

Vine a fer una classe de prova d’alguns dels tallers que s’ofe-
riran al centre a la tardor.

Esdeveniment internacional de divulgació científica. Microxe-
rrades, conferències, tallers… 

La Vil·la Urània se suma a ‘La Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible 2022’ que se celebra a tota Europa, per fer les ciutats 
més saludables i habitables per les persones. 

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

QUÈ EN SABEM DEL MÓN?  

TASTETS DE TARDOR  

LA NIT DE LA RECERCA  

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I EL DIA 
SENSE COTXE

CINEFÒRUM 

ACTIVITATS DE SETEMBRE

ACTIVITATS FAMILIARS

Dilluns 12 a les 18 h 
Per a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies
A càrrec de Rosa Fité

Dimarts 13 a les 18 h 
Per a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies
A càrrec de la Companyia Toma Pa’ti

Dimecres 14 a les 17.30 h 
Per a infants de 18 mesos a 3 anys i les seves famílies
A càrrec d’Experiencias Creativas

Dijous 15 a les 18 h 
Per a infants de 4 a 12 anys i les seves famílies

Dilluns 19 a les 18 h 
Per a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies

Dimarts 20 a les 18 h 
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
A càrrec de la Companyia Sifó

Dijous 22 a les 18 h 
Per a infants de 4 a 12 anys i les seves famílies

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

ESPECTACLE ‘CONTES I CONTARELLES‘ 

ESPECTACLE: ‘SÒMINES DE L’ÀRTIC’

TALLER ‘EXPRESSIONS DE LA SALETA’‘ 

TALLER

ESPECTACLE  

ESPECTACLE: ‘FABULÒRUM’

TALLER

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

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



associació
d’entitats

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

PER QUÈ? 
Doncs perquè des que es va començar a parlar del “Pro-
jecte Vil·la Urània” volíem implicar-nos en la seva gestió. 

COM? 
Participant de la programació de l’equipament en dife-
rents comissions de treball.

QUI SOM? 
Actualment la JUNTA DE LA VIL·LA la formem 10 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

Del 7 a l’11 de setembre
El setembre arriba amb la Festa Major! Un munt d’ac-
tivitats per a tothom al barri del Farró. Para atenció per 
trobar el programa!

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS DE VIL·LA URÀNIA

FESTA MAJOR DEL FARRÓ
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calendari 
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CALENDARI D’ACTIVITATS

DL 27 17 h Ruta: 2000 anys d’història de 
BCN PÚBLIC ADULT

DL 27 18 h Espectacle “A la voreta del mar” PÚBLIC  
FAMILIAR 0-4

DT 28 20 h Música Genni i Aleks PÚBLIC ADULT

DC 29 10 h Taller de cianotipia vegetal PÚBLIC ADULT

DJ 30 20 h CLOWN: “Tot sol…i núvol” de 
Cia Lepuant PÚBLIC ADULT

 

JUNy

JULIOL

DL 4 17.30 h Botànica per a principiants PÚBLIC ADULT

DL 4 18 h Espectacle-taller “La família de 
les germanes Algaba”  

PÚBLIC  
FAMILIAR 

DT 5 20 h Música: Magalí Datzira PÚBLIC ADULT

DC 6 18 h Visita MACBA: Teresa Lanceta. 
Teixir com a codi obert. PÚBLIC ADULT

DJ 7 20 h Espectacle: ‘TOUR’ de Carla 
Farreny  PÚBLIC ADULT

DL 11 10 h Bossa de platja de loneta PÚBLIC ADULT

DL 11 18 h Espectacle “Les aventures d'un 
peixet” 

PÚBLIC  
FAMILIAR 0-3

DT 12 20 h Música: Olivia Musyk PÚBLIC ADULT

DC 13 18 h Activitat-taller: Planetari ‘Explo-
rem l’Espai!’

PÚBLIC  
FAMILIAR 

DJ 14 16 h Espardenyes PÚBLIC ADULT

DJ 14 20 h Espectacle: COS(i)FICADES de 
Las chicas del barro PÚBLIC ADULT

DL 18 17.30 h Laboratori botànica PÚBLIC ADULT

DL 18 18 h Espectacle “Embolica que fa 
fort” 

PÚBLIC  
FAMILIAR 

DT 19 17.30 h Visita Espai Expositiu PÚBLIC ADULT

DT 19 20 h Poesia: Adriana Bertran PÚBLIC ADULT

DC 20 17.30 h Taller càmera estenopeica PÚBLIC ADULT

DJ 21 20 h Circ: “Fil” de Cia. Madame Gaüc PÚBLIC ADULT

DS 23 9.30 h Visita Observatori Fabra PÚBLIC ADULT
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AL SETEMBRE MÉS!

CALENDARI D’ACTIVITATS
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MAPA

ADREÇA

HORARIS

c/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
Tel. 93 706 12 95
     Ferrocarril: Sant Gervasi L6, 
     Pl. Molina L7, Gràcia L6 o L7 
     V15, V17, D40, 27, 24, 114
     Fontana L3
     Gran de Gràcia, 155

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

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

BALM
ES

PLAÇA 
MOLINA

CENTRE CÍVIC
VIL·LA URÀNIA
Carrer de Saragossa 29

                         VIA AUGUSTA

SAR
AG

O
SSA

SANT EUSEBI

MADRAZO

GRÀCIA

FONTANA


