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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 tardor
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
 - Tallers trimestrals
 - Tallers puntuals
• Grups de suport i assessorament familiar
Casal infantil
• Casal diari
• Casal de Nadal
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.

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

Per tenir informació actualitzada consulteu la pàgina 
web del centre cívic.



activitats de 
tardor

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 pagament per 
a persones majors de 65 anys. Pots consultar més infor-
mació a la difusió específica de tallers

TALLERS DE NOVES TECNOLOGIES PER  
A GENT GRAN 

Dimecres 21 de setembre a les 10.30h 
En aquesta activitat, es presenten els avantatges i les po-
tencialitats que les noves tecnologies poden oferir a les 
persones grans. Es desmitifica la complexitat de les eines 
informàtiques.S’explica el funcionament d’Internet i de les 
principals xarxes socials, per promoure l’oci i potenciar les 
relacions sociofamiliars i es mostren les gestions i tràmits 
administratius que es poden fer en línia, també es presen-
ta BCNVincles.
A càrrec del Servei de Teleassistència Municipal

XERRADA: L’ÚS D’INTERNET, XARXES SOCIALS I 
TRÀMITS EN LÍNIA 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 101 CURIOSITATS DE 
SANT GERVASI JESÚS MESTRE

Dimarts 27 de setembre a les 18 h
Seguint amb la commemoració del 125 aniversari de 
l’agregació de Sant Gervasi a Barcelona s’ha publicat 
aquest llibre sobre la història, l’art, l’arquitectura… de 
Sant Gervasi, com a municipi independent, fins al 1897 i 
la seva evolució posterior com a barri de Barcelona.
Intervendran alguns dels autors/es i col·laboradors/res 
d’aquest projecte: Pep Arisa, Araceli Vilarrasa, Jesús 
Mestres i Ester Rodríguez
A càrrec dels mateixos autors

ACTIVITATS DE TARDOR



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

CLUB  DE LECTURA LITUÀ - Knygų KlUbas

Divendres 16 de setembre, 14 d’octubre, 18 de no-
vembre, 16 de desembre 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

Dissabtes 8 d’octubre, 5 de novembre, 3 de desembre 
de 17 a 19 h
Aquesta activitat té com a objectiu fusionar el plaer per la 
lectura i la llengua lituana. El primer dissabte de mes ens 
reunirem per parlar sobre una obra literària. Aquesta es po-
drà llegir en qualsevol idioma disponible, però la discussió 
en les trobades es durà a terme en lituà. Per tal de facilitar 
l’obtenció i la lectura dels llibres, cal omplir un formulari 
que trobareu al web on també hi trobareu el llistat d’obres 
a llegir i comentar. 
A càrrec de Associació Lituana

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

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.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte, 22 d’octubre a 
les 18 h
Quatre personatges, en-
trenats en les disciplines 
de l’observació i l’ordena-
ció de l’espai, tradueixen 
mitjançant el recurs de les 
lletres que formen paraules 
i les paraules que formen 
frases allò que està pas-
sant. Durant una estona, 
TOT és una gran obra tea-
tral que no acaba mai. 
A càrrec de  Eléctrico 28

Dissabte, 17 de desembre a les 18 h
El Patio Teatro presenta el seu tercer treball, Conservando 
memoria, un emotiu espectacle unipersonal en honor a allò 
extraordinari de les vides de persones anònimes i alhora 
tan pròximes.
A càrrec de El Patio Teatro

THE FRAME  

CONSERVANDO MEMORIA 

Dissabte, 26 de novembre 
a les 18 h
Inspirades en el cançoner 
en línia del Càntut, Paula 
Grande i Anna Ferrer pre-
senten Vega, un disc que 
visibilitza les mares, les fi-
lles, les nenes i les joves de 
generacions passades i els 
dona veu.
A càrrec d’Anna Ferrer i 
Paula Grande

VEGA: CÀNTUT 
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MEMÒRIES (DES)PLEGADES  

Activitat complementària a l’espectacle “Conservando Me-
moria”, de El Patio teatro 
Dijous 15 de desembre de 17.30 a 20.30 h
Taller d’enquadernació i iniciació als àlbums de memòries.
Cada participant crearà el seu propi quadern/objecte des-
plegable amb tapes dures folrades amb diferents maneres 
i propostes per conservar i exposar records i memòries. 
Una peça personal i íntima que es pot exposar i mirar de 
manera “convencional” i alhora lineal quan es desplega.
Cal portar: Fotografies antigues, escrits, dibuixos o qualse-
vol cosa que es vulguis incloure al quadern de memòries. 
També  llapis, goma, tisores, un drap de cotó (tipus llençol 
o samarreta) i una revista vella per embrutar.
A càrrec de la Marta de Dolçallibreta



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.

De la mort, el dol i la vida,  
d’Espartac Peran 
Dilluns 7 de novembre a 
les 19 h.
«La mare ens havia de-
manat tres coses abans 
de morir. No en vam poder 
complir cap». Un relat íntim 
i universal, un cant a la vida 
a través de la mort
Presentació a càrrec del 
mateix autor 

Divendres, 4 de novembre 
a les 20 h
Concert de cant coral amb 
el Cor Al·lira. El Cor Al·lira 
i Dret A Morir Dignament 
(DMD) tornen a col·laborar 
junts i ens presenten a tot-
hom un concert on trencar 
amb el tabú i compartir una 
experiència agradable, com 
una bona mort.
A càrrec de Cor Al·lira

PRESENTACIÓ DEL LLI-
BRE: TRES DESITJOS 
ABANS DE MORIR  

CONCERT DE CANT 
CORAL    

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 9 de novembre a les 18 h
Quina lectura en feia, Rodoreda de la migració? Farem 
servir les Cartes a l’Anna Murià i alguns dels seus textos 
per fer una relectura d’una autora des d’una perspectiva 
diferent.
A càrrec de Llibreria La Carbonera

Dimarts 29 de novembre a les 18 h
Utilitzarem el text de Rebecca Solnit al seu llibre “Els 
homes m’expliquen coses” per parlar sobre el que és el 
mansplaining, de la pèrdua de veu  de les dones i de la 
necessitat d’empoderament.
A càrrec de Llibreria La Carbonera

Dissabtes,  29 d’octubre, 19 de novembre i 17 de de-
sembre, a les 10.30 h
Laboratori teatral d’acció comunitària sobre la vivència de 
la maternitat.
El Laboratori CuerpAs es proposa obrir un espai on donar 
importància a cuidar-se per a continuar cuidant. Un espai 
on, a través del moviment i les dinàmiques corporals posa-
rem el focus en els nostres cossos travessats d’una forma 
o una altra, per la maternitat. 
El laboratori consta de tres trobades i finalitzarà amb la 
participació a la peça performance MOTHERS el dia 14 de 
gener del 2023.
A càrrec de Daniela Conte i Palma Morena Greco de Mo-
thers project.

MERCÈ RODOREDA I LA PERSPECTIVA  
DECOLONIAL 

ELS HOMES M’EXPLIQUEN COSES 

LABORATORI TEATRAL CUERPAS 

És un cicle del districte que vol donar a conèixer les em-
premtes literàries que podem trobar als diferents barris del 
Districte Sarrià-Sant Gervasi 

TRACES LITERÀRIES

DIA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

PETIT CINECLUB  

JORNADES: NO HI HA VIDA PLENA SENSE MORT 
DIGNA  

Divendres, 14 d’octubre, 11 de novembre i 16 de de-
sembre a les 17.30 h
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. 
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina web.

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi i l’associació Dret a 
Morir Dignament organitzen aquestes jornades sobre la 
mort digna en col·laboració amb els equips de salut d’a-
tenció primària i altres equipaments del Districte. Es vol fer 
difusió de la nova llei sobre l’eutanàsia que pretén oferir a 
la ciutadania la possibilitat  de conèixer els drets sanitaris 
que tenim per poder decidir fins al final de les nostres vides 
i com assegurar que es respecten els nostres desitjos amb 
el Document de Voluntats Anticipades. Us presentem aquí 
les activitats organitzades a la Vil·la Urània però hi ha un 
programa específic que recull totes les activitats del Dis-
tricte que podeu consultar al nostre web.



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

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

Dijous 29 de setembre, a 
les 12 h
Transformem la cuina de la 
Vil·la Urània en un laborato-
ri! Ja ha començat la tardor, 
però… encara queden ga-
nes d’un gelat!
En col·laboració amb el 
Col·legi Oficials de Químics

Dilluns 19 de desembre, a les 11 h
Un pastís de brioix, rodó i amb el clàssic forat al mig. De-
corat amb fruita confitada i normalment farcit de massapà, 
nata o trufa. I el més important, porta sorpresa a l´interior!!!
Qui tregui la figureta de porcellana serà coronat rei però 
qui tregui la fava haurà de pagar el tortell.
Suplement per ingredients: 3€
A càrrec de Cristina Calvo

Divendres 21 d’octubre, a 
les 18 h
Prepara els panellets ca-
solans per una castanyada 
ben dolça
Suplement ingredients: 3€
A càrrec de Cristina Calvo

QUÍMICA A LA CUINA. 
FEM-NOS UN GELAT! 

TORTELL DE REIS  

PANELLETS  

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

NIT DE LA RECERCA

Dimecres 28 de setembre, a les 18 h
La xerrada explica el curs que segueixen els antibiòtics 
i els bacteris resistents des d’hospitals, cases, granges, 
mars, oceans, rius... i dona consells de com els ciutadans 
podem ajudar en la lluita enfront de la propagació de la 
resistència als antibiòtics. 
A càrrec de l’ACCC

XERRADA: LA RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS  

Dimecres 28 de setembre, a les 18.40 h
“En l’actualitat disposem d’uns mitjans limitats per detectar 
el càncer de mama en estadis inicials, d’aquests el més 
conegut és la mamografia, una tècnica incòmoda, que irra-
dia i té alguns problemes de detecció en certes pacients.  
Des del projecte QUSTom estem desenvolupant una nova 
tècnica d’imatge, basada en l’ecografia i algoritmes de sis-
mografia, que permeti obtenir imatges més precises de la 
mama, sense irradiar a la pacient i que redueixi la incomo-
ditat i dolor.   
A càrrec de l’ACCC

XERRADA: EL FUTUR DEL CRIBRATGE DEL  
CÀNCER DE MAMA  

Dimecres 28 de setembre, a les 18.20 h
L’exposició a la música durant l’aprenentatge pot ajudar-
nos a millorar l’adquisició i la consolidació de nova infor-
mació. Se’n diu ‘efecte Mozart’ i estem estudiant de quina 
manera es pot aplicar com a eina durant l’estimulació de 
la memòria en persones amb deteriorament cognitiu. Els 
resultats preliminars de l’estudi ens indiquen que els be-
neficis per l’exposició a la música depenen de diferents 
factors. Primer, depèn del tipus de música i si ens emo-
ciona. Segon, el canvi emocional produït per la música 
ha de ser gradual, sinó la música pot interferir amb l’apre-
nentatge. Finalment, els beneficis són màxims en aque-
lles persones que han fet servir la música al llarg de la 
vida com a diversió i plaer.
A càrrec de l’ACCC

XERRADA: LA MÚSICA POT MILLORAR  
L’APRENENTATGE?   

Dimecres 28 de setembre, a les 19 h
Un repàs a tot allò que pot amagar un sismograma. Els 
sismòmetres són l’instrument essencial per poder localit-
zar l’origen dels terratrèmols que ocorren al nostre planeta, 
però solen registrar també vibracions generades per molts 
altres processos, tant d’origen natural com lligats a l’ac-
tivitat humana. Aquests senyals es consideraven fins fa 
poc temps com un “soroll” a evitar. Tot i això, en la darrera 
dècada hem vist que poden ser de gran utilitat, tant per 
observar l’interior del planeta, com per monitoritzar pro-
cessos hidrològics, meteorològics o fins i tot biològics. En 
aquesta xerrada mostrarem, de forma lúdica, els senyals 
produïts per diversos processos, comentant-ne la possible 
utilitat científica. A més, un petit sismòmetre permetrà veu-
re en temps real les vibracions generades pels assistents. 
A càrrec de l’ACCC

TALLER: TOT ALLÒ QUE POT AMAGAR UN  
SISMOGRAMA     

Dimecres 28 de setembre, a les 19:45 h
Proposem un taller gamificat per familiaritzar joves i adults 
amb conceptes essencials de la Tecnologia convencional 
(conegudes com a TIC, Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació) així com les Tecnologies emergents i futures 
(Nanotecnologia, IoT, Tecnologies Quàntiques...), més en-
llà d’apps o programació. Precisament, el 2022 se cel·le-
bra el 75è aniversari de la invenció del transistor, element 
bàsic dels circuits electrònics i peça fonamental d’ordina-
dors, smartphones, etc. 
Als guanyadors podran realitzar una visita al centre, inclosa 
la Sala Blanca, per un investigador/a de l’IMB-CNM-CSIC
A càrrec de l’ACCC

TALLER: PASSAPARAULA TECNOLÒGIC       

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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Les inscripcions d’aquestes activitats s’obren el dimarts 
6 de setembre. Les xerrades tindran una durada de 20 
minuts i els tallers de 45.



Apunta’t als cursos monogràfics de divulgació i comunica-
ció  de Vil·la Urània impartits per socis i sòcies de l’Asso-
ciació  Catalana de Comunicació Científica (ACCC).

COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Dimecres 5 d’octubre, a les 18:30 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 ex-
plorarem en el taller.
A càrrec de Jordi Díaz Marcos, coordinador de tècniques 
nanomètriques (CCiTUB) i Nanodivulga UB

Dilluns 14 de novembre, a les 18h  
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, doctora en Biomedicina i divul-
gadora científica

Dilluns 21 de novembre, a les 18:30 h  
Els éssers humans convivim amb la música en tot moment. 
És un art que ens fa gaudir de temps plaents, ens estimu-
la a recordar fets del passat, ens fa compartir emocions 
a cançons grupals, concerts o tribunes esportives. Però 
això que resulta a més natural, es produeix a través de 
complexos i sorprenents mecanismes neuronals. És per 
això que des de les neurociències ens fem moltes vegades 
aquesta pregunta: què fa la música al nostre cervell? El 
poder de la música no té límits, de fet, no coneixem cap 
societat/cultura sense música. En aquest taller aprendrem 
el gran número de beneficis que te la música i com afecta 
al nostre cervell.
A càrrec de Mireia Ortega, doctora en Biomedicina i divul-
gadora científica

TALLER DE CREATIVITAT I COMUNICACIÓ  
CIENTÍFICA: EINES I JOCS DE CREATIVITAT

LETSCIENCIE: FEM UNA PARTIDA? 

TALLER: EL CERVELL MUSICAL 

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.

Cicle trimestral de presentacions de llibres i conferències on 
conèixer camps de la ciència sobre els quals s’investiga ac-
tualment. T’hi esperem!

CIÈNCIA “IN PROGRESS” 

Dilluns 3 d’octubre, a les 18.30 h
Antxon Olabe, economista ambiental i assagista, és autor 
de més de 30 assajos sobre la crisi climàtica, així com de 
dos llibres sobre el tema publicats per Galàxia Gutenberg. 
El primer, Crisi climàtica-ambiental. L’hora de la respon-
sabilitat, va ser publicat el 2016. El segon, publicat aquest 
setembre, és el que aquí es presenta.
Entre altres desenvolupaments professionals, Olabe ha 
estat, entre 2018 i 2020, assessor sobre clima i energia al 
gabinet de la vicepresidenta per la Transició Ecològica, on 
va codirigir l’elaboració del Pla Nacional Integrat d’Energia 
i Clima, 2021-2030 i va dirigir l’Estratègia de descarbonit-
zació a llarg termini de l’economia d’Espanya, 2050. 
El llibre “Necessitat d’una política de la Terra” aborda 
aquesta problemàtica que es troba al punt de mira inter-
nacional i que requereix una resposta de primer ordre des 
de les principals potències mundials. Ens aporta, des de 
la ciència més recent, una visió de conjunt rigorosa i crí-
tica proporcionant informació, coneixement i criteri per a 
conèixer en profunditat el problema més greu que encara 
la humanitat al segle XXI.
Presentació a càrrec del mateix autor.

PRESENTACIÓ LLIBRE “NECESSITAT D’UNA  
POLÍTICA DE LA TERRA”

16/17



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

RUTES I VISITES GUIADES

Dissabte 8 d’octubre, a les 10.30 h   
En aquesta mostra interactiva emprendrem un viatge per 
descobrir els secrets del Sol i la relació fascinant que man-
tenim amb la nostra estrella.
Vine i podràs veure més de cent peces històriques i contem-
porànies relacionades amb el Sol. Des d’antics instruments 
d’observació fins a… prototips de reactors de fusió nuclear!
A càrrec de Cosmocaixa

Dimarts 11 d’octubre, a les 18h  
Què han fet els Romans per nosaltres? Què ens queda del 
seu llegat?
Veurem diverses runes i entendrem els grans avenços tec-
nològics que Roma portà a Barcino des del primer moment 
de la seva fundació.
Alhora, veurem què menjaven, com vivien i què volien els 
nostres avantpassats.
Preu: 8,78 € (2 h)
A càrrec de Pedro Guerrero, de Viaje a la Barcelona Secreta

Dilluns 24 d’octubre, a les 18h 
L’Edat Mitjana no fou una era fosca i estàtica, sinó un temps 
ple de colors, avenços tecnològics i comerç marítim.
Passejarem pel nucli històric descobrint secrets amagats 
a simple vista amb l’objectiu d’entendre un període en què 
la ciutat fou un poder econòmic amb influència en tot el 
Mediterrani
Preu: 8,78 € (2 h)
A càrrec de Pedro Guerrero, de Viaje a la Barcelona Secreta

Grup A: Dissabte 15 d’octubre, a les 12 h 
Grup B: Dissabte 5 de novembre, 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

Divendres 11 de novembre, a les 18 h   
El cervell humà és l’objecte més complex que coneixem 
i el que més incògnites genera tant a nivell científic com 
filosòfic. «Cervell(s)» explora com l’art, la ciència i la filo-
sofia han estudiat i representat aquest òrgan fascinant al 
llarg de la història.
A càrrec del CCCB

Dimecres 14 de desembre, a les 17 h   
Al fons dels oceans, dels mars, dels rius i dels llacs del 
nostre país, del nostre planeta, s’hi amaga una memòria 
fascinant, una història submergida, que mereix ser cone-
guda, conservada i transmesa a les generacions futures.
L’exposició Naufragis. Història submergida vol donar a 
conèixer la riquesa i diversitat del patrimoni arqueològic 
subaquàtic català, i, alhora, la important tasca d’estudi, 
salvaguarda i protecció del mateix que, des  del 1992, rea-
litza el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya 
(CASC), a l’ocasió del 30è aniversari de la seva creació.
A càrrec del MAC (Museu d’Arqueologia de Catalunya)

VISITA GUIADA AL COSMOCAIXA “VIVINT AMB LA 
NOSTRA ESTRELLA” 

RUTA URBANA: LA BARCELONA ROMANA  

RUTA URBANA: LA BARCELONA MEDIEVAL   

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP  
COMAS I SOLÀ 

VISITA GUIADA EXPOSICIÓ “CERVELL(S)” AL 
CCCB 

VISITA GUIADA AL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CA-
TALUNYA: “NAUFRAGIS: HISTÒRIA SUBMERGIDA”  

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.

18/19



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.

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.

Cicle que engeguem aquest curs amb la idea de presentar 
propostes on les disciplines científiques i artístiques cami-
nen de la mà. Desdibuixem les fronteres entre aquests dos 
camps en els quals el punt de partida sempre ha de ser la 
ment creativa

MIRANT EL CEL

ALLÀ ON  ES TROBEN LA CIÈNCIA I L’ART

Dissabte 8 d’octubre, a les 10.30 h   
Consultar pàg. 18

Dimecres 26 d’octubre, a les 19 h   
Science and Songs, ciència i cançons. Una exploració so-
bre la percepció humana de la natura. Una obra de ciència 
i art que evoluciona cap a un discurs filosòfic. La ciència és 
l’observació refinada i objectiva de la natura, a l’abast de 
qualsevol cervell humà. L’eina és el mètode científic, que es 
basa en la generació d’hipòtesis per després procedir a la 
seva verificació o falsificació, el que proveeix de la suficient 
objectivitat per la correcta anàlisi del que ens envolta. Tal ra-
cionalitat no ha de renyir amb les emocions, sinó que s’han 
d’acomodar les dues, les ciències i les arts, per millorar la 
qualitat del trànsit dels humans pel món, incloent una relació 
més amable amb la natura. S&S és una barreja desenfa-
dada de belles imatges microscòpiques de la nanoescala, 
monòlegs sobre les coses de la natura, i cançons. Pretén 
així transmetre que el coneixement és un privilegi que ha de 
ser compartit, l’emoció de l’exploració, el plaer de la desco-
berta i la comunicació com a acte d’amor.
A càrrec de Victor Puntes doctor en física i director del Grup 
de nanopartícules inorgàniques a l’Institut Català de Nano-
ciència i Nanotecnologia (ICN2), i Eduardo Green, músic, 
professor i productor discogràfic

VISITA GUIADA AL COSMOCAIXA “VIVINT AMB LA 
NOSTRA ESTRELLA” 

ESPECTACLE: SCIENCE AND SONGS 

Grup A: Dissabte 15 d’octubre, a les 12 h 
Grup B: Dissabte 5 de novembre, a les 12 h   
Consultar pàg. 18

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU JOSEP  
COMAS I SOLÀ 

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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VISITA GUIADA EXPOSICIÓ “CERVELL(S)” AL 
CCCB 

A la 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 gènere que encara ens 
podem trobar a la ciència i la tecnologia. Ens acompanyes?

LA CIÈNCIA EN FEMENÍ 

Dimarts 8 de novembre, a les 18:30 h 
Ahir va ser l’aniversari del naixement de Marie Curie, però hi 
ha moltes més dones que han fet ciència a la història. 
Grans dones científiques, i en particular les dones matemà-
tiques,  han estat invisibilitzades i per això no les coneixem. 
Per tal de situar-nos en les vides apassionants d’algunes 
matemàtiques, explicarem les peripècies que van viure per 
tal de superar els obstacles de tota mena amb què es tro-
baven: no podien anar a la universitat ni accedir a places de 
professorat, però aconseguien formar-se per mitjans insòlits 
i enviar cartes amb els seus resultats a matemàtics i físics 
(com Einstein entre d’altres). Descobrirem les dones ma-
temàtiques pioneres a Catalunya i acabarem amb una mira-
da optimista de cara el futur.
A càrrec de la Dra. Margarida Espona Donés, doctora en 
Matemàtiques i professora titular d’universitat de l’Escola 
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de la UPC

LES GRANS DONES MATEMÀTIQUES A LA  
HISTÒRIA. QUÈ EN SABEM D’ELLES? 

Divendres 11 de novembre, a les 18 h   
Consultar pàg. 19



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.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), 
amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de 
la Generalitat de Catalunya, organitza la 27a edició de la Set-
mana de la Ciència, que se celebrarà de l’11 al 20 de no-
vembre, arreu de Catalunya. La Vil·la Urània, un any més, se 
suma a aquesta proposta amb les següents activitats.

Dilluns 14 de novembre, a les 18h
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, doctora en Biomedicina i divul-
gadora científica

Dimecres 16 de novembre, a les 18 h
Mitjançant videojocs senzills i divertits de simulacions de 
sistemes quàntics desenvolupats per estudiants de la UB, 
amb aquesta activitat podràs descobrir els fenòmens més 
sorprenents de la mecànica quàntica com són l’efecte túnel, 
el principi d’incertesa de Heisenberg o l’experiment de la 
doble escletxa.
Presentem aquesta proposta perquè en els últims anys la 
recerca en Tecnologies Quàntiques està rebent un fort im-
puls a nivell mundial.  Aquestes tecnologies permetran, en 
un futur no molt llunyà, utilitzar aspectes complexos de la 
mecànica quàntica per millorar la nostra capacitat de com-
putació, per resoldre problemes complexos o fins i tot per 
millorar les nostres comunicacions.
A càrrec de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB

LETSCIENCIE: FEM UNA PARTIDA? 

TALLER DE SIMULACIONS PER ORDINADOR: LA 
MECÀNICA QUÀNTICA ÉS UN JOC! 

SETMANA DE LA CIÈNCIA

activitats 
tèxtils



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

“TERÀPIA” TEIXIRIL  

ACTIVITATS TÈXTILS

Dissabtes, 3 de setembre, 15 d’octubre i 26 de novem-
bre a les 17 
Som un grup de teixidores que es va crear en plena pandè-
mia. i que ara ens trobem a Vil·la Urània de forma presen-
cial. Ens agrada teixir de tot, tant fem ganxet, com mitja, 
com macramé... Ens agrada reunir-nos les tardes de dis-
sabte per compartir la nostra afició i aprendre noves tècni-
ques 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.

TOUR DE TEIXITS

Grup A: dilluns 3 d’octubre a les 10h
Grup B: dilluns, 3 d’octubre a les 12h
Grup c: divendres 21 d’octubre a les 16.30 h 
Grup D: divendres 18 novembre a les 10 h
Grup E:  divendres 18 novembre a les 12 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 a les persones inscrites dos 
dies abans de l’inici de l’activitat 
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

Dijous 6 d’octubre, 10 de novembre i 1 de desembre, 
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

Divendres 16 i 30 de setembre, 7 i 21 d’octubre, 4 i 18 
de novembre i 2 i 16 de desembre, a les 18 h
Si fas patchwork a casa i t’agradaria trobar-te amb altres 
persones que també en fessin per compartir experiència 
i coneixements, no t’ho pensis i vine a Vil·la Urània a les 
“Tardes de patch”!
Aquestes estones no estan supervisades per professorat. 
Són sessions per a persones aficionades al patchwork que 
ja en tenen nocions.

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR! 

TARDES DE PATCH

24/25

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 15 d’octubre, a 
les 11 h
Saps quina és la diferència 
entre una llana merino o 
shetland? Existeix una gran 
varietat de fils per teixir du-
rant tot l’any, des del cotó, 
lli, passant per la seda i al-
paca. En aquest tast de lla-
na t’ensenyarem la diferèn-
cia entre els diferents tipus 
de fibres i quin és més reco-
manat per a cada projecte.
A càrrec de Lalanalú 

CATA DE LLANES   
Dissabte 19 de novembre, 
a les 11 h
Aprèn a teixir una boina de 
ganxet per a aquesta tem-
porada. T’ensenyarem pas 
a pas i com adaptar-la a di-
ferents talles i gruixos de fils.
Material necessari: fil per a 
ganxet  de 4 mm, ganxet de 
4 mm, marcadors de punts
Coneixement previ: cal 
saber teixir punt baix, aug-
ments i disminucions.
A càrrec de Lalanalú    

BOINA DE GANXET     



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 13 d’octubre i 24 de novembre, 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.

Dijous, 27 d’octubre a les 18h
Et convidem a conèixer l’Ateneu de fabricació de Gràcia. 
Un espai públic de formació i creació de projectes vinculats 
a la fabricació digital especialitzat en tèxtil i moda amb 
maquinària com màquines de cosir, brodadora digital, talla-
dora de vinil adhesiu, entre d’altres.

TE i TRICOT  

VISITA A L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA   

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 20 d’octubre, a les 
18 h
Una “Mug cozy” es una fun-
da de crochet per decorar 
qualsevol tipus de tassa. 
Porta la teva tassa de té 
preferida i en aquest taller 
aprendràs a teixir una fun-
da decorativa que, a més, 
ajuda a mantenir calenta la 
beguda. No en podràs fer 
només una!
Cal tenir nocions de punt baix.
Material: Una tassa de 
té, fil de cotó o acrílic per 
ganxet de 3.5mm i un botó 
a conjunt
A càrrec de Lady Crochet

MUG COZY 

Dijous 3 de novembre, a 
les 18 h
En aquest taller aprendràs 
a teixir un tipus de granny 
molt versàtil anomenat “Flor 
africana”. T’explicarem dife-
rents projectes on podràs fer 
servir aquest tipus de gran-
nies com mantes, coixins, 
jerseis, mitenes o objectes 
decoratius per a la llar.
Cal tenir nocions de ganxet
Material: Fils de cotó o 
acrílics de diferents colors i 
ganxet de 3.5 ó 4mm
A càrrec de Lady Crochet

FLORS AFRICANES

26/27

TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
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ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dissabte 17 de desem-
bre, a les 11 h
En aquest taller t’ensen-
yarem a teixir mitenes per 
aquest hivern. Ho farem 
amb agulles circulars i 
aprendràs  tots els trucs per 
a teixir amb el magic loop 
(cercle màgic).
Material necessari: fil per 
a agulles de 4 mm, agulles 
circulars de 4 mm, cable de 
60 cm o més, marcadors de 
punts
Coneixement previ: saber 
muntar punts, teixir mitja 
del dret i revés.
A càrrec de Lalanalú 

MITENES DE PUNT DE 
MITJA AMB AGULLES 
CIRCULARS 



TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
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ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dies de recollida: del dimecres 9 al dimecres 16 de 
novembre, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 18 de novembre, 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.

RENOVA LA ROBA: MERCAT D’INTERCANVI

Divendres 16 de desembre a les 10.30h 
Per commemorar el dia Internacional de persones amb 
discapacitat us convidem a venir i brodar amb nosaltres 
els PRODUCTES SENTIT de la Fundació ASPASIM. Un 
taller impartit per persones amb discapacitat i monitores on 
aprendre a brodar un davantal o drap de cuina seguint tots 
els passos. Podreu triar el disseny que més us agradi, co-
piar-lo a la taula de llum i brodar-lo amb punt de cadeneta 
o punt enrere.
Cal portar, fil de brodar, un davantal de cotó, agulles de 
brodar, tisores per fils....
A càrrec de la Fundació Aspasim

Consulta el web per saber les activitats i el material que 
hauràs de portar el dia del taller i/o el suplement de material.

BRODEM UN DRAP DE CUINA O UN  DAVANTAL

NADAL CRAFT- PROJECTES EN UN DIA

Dijous 17 de novembre, a les 18h
Aprèn a fer uns baixos, a estrènyer un pantaló o una fal-
dilla, a cosir un pedaç…i tot això per poder allargar la vida 
a les nostres peces de vestir o poder transforma-les per 
donar una nova oportunitat i convertir peces antigues en 
peces noves.

TALLER DE COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA I DE 
TRANSFORMACIÓ

MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA

aula  
ambiental



TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
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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.

La nostra ciutat se centra any rere any, en el desenvolupa-
ment dels sistemes alimentaris sostenibles. A la Vil·la Urània, 
pararem especial atenció al consum responsable i sostenible 
dels recursos marins.

OCTUBRE, MES DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 

Divendres, 14 d’octubre, a les 18 h
Vols menjar peix saludable i no gastar-te un dineral? Vols 
ser consumidor responsable? Llavors aquest curs fa per a 
tu! El bonítol és un peix de proximitat i de temporada amb 
moltíssimes qualitats nutricionals, un preu assequible i mol-
ta versatilitat a la cuina. Farem 3 receptes on explorarem 
maneres molt diferents de cuinar-lo. El seu sabor delicat a 
mar no et deixarà indiferent!
Suplement de material: 6€
A càrrec d’Anna Bozzano d’El Peix al Plat. 

Dijous, 20 d’octubre, a les 15.30 h
Acompanya’ns a visitar la Llotja de Barcelona on coneixe-
rem les barques dels pescadors i les arts de pesca que uti-
litzen. També descobrirem com funciona una llotja i apren-
drem a reconèixer el peix fresc.
Punt de trobada: es comunicarà un cop realitzada la ins-
cripció.
Preu de l’entrada: 6€
A càrrec d’Anna Bozzano d’El Peix al Plat. 

BO, BONÍTOL I BARAT!

VISITA A LA LLOTJA 

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

NOVEMBRE, RESIDU 0!

Dimecres, 30 de novembre, horari a confirmar
Si vols allargar la vida dels teus objectes, aprèn a repa-
rar-los amb nosaltres!
Des de Solidança impulsen la ReparaTruck, un servei 
gratuït per a fomentar la reparació i durabilitat de petits 
electrodomèstics, aparells informàtics i bicicletes. Amb la 
ReparaTruck t’ensenyarem a reparar-los i allargar la seva 
vida útil.
A càrrec de: Solidança

REPARA TRUCK

Divendres 21 d’octubre, a les 18 h
A Collserola, ben a prop de Barcelona, es desenvolupen al-
guns projectes cooperatius d’agroecologia, des dels quals, 
no només es qüestionen els models de producció i distribu-
ció alimentària, si no que s’ofereixen alternatives ambiental 
i socialment, molt més sostenibles.
D’això, d’emprenedoria social i de crear oportunitats des del 
camp i la justícia social, ens vindran a parlar avui represen-
tants de dos d’aquestes cooperatives que ja fa anys que 
treballen terres a Collserola.
A càrrec de La Rural de Collserola i L’Ortiga

XERRADA COOPERATIVES D’AGROECOLOGIA DE 
COLLSEROLA

Dies de recollida: del dimecres 9 al dimecres 16 de 
novembre, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 18 de novembre, a les 
17.30 h
Consultar la pàg. 28

Dilluns 14 de novembre, a les 18h
Consultar la pàg. 28

TALLER DE COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA I DE 
TRANSFORMACIÓ

MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA
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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 o adults acompanyants. 

Horaris i grups:
• ESPAI FAMILIAR 

De dilluns a dijous de 10.30 a 
12.30 h  
Per a infants de 9 mesos a 3 anys acompanyats, 
preferiblement, de la seva mare o pare. 
Quota trimestral: 14.38 € (1 dia a la setmana) 
 
DivEnDrEs sinGulArs: xerrades, sortides, espais de 
joc i altres.  
Divendres de 10.30 a 12.30 h (adreçat a les famílies 
inscrites als grups de matí de l’espai familiar).

• JOC EN FAMíLIA 
De dilluns a dimecres de 17 a 19h  
Per a infants de 9 mesos a 3 anys amb adult acom-
panyant. . 
Quota trimestral: 14.38 € (1 dia a la setmana).

PREINSCRIPCIONS NOVES FAMÍLIES, CURS 2022-23 
Calendari per optar a les places vacants:
Del 12 al 15 de setembre: rebuda de les sol·licituds de 
preinscripció i documentació.
16 de setembre: baremació de les sol·licituds i sorteig 
(en cas d’empat).
19 de setembre: llista ordenada de sol·licituds segons 
barem i assignació de places.
Del 20 al 23 de setembre: inscripció de les famílies que 
han obtingut plaça.
Tot el procés serà telemàtic a través del correu electrònic 
zerotres@vilaurania.net

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: 27 de setembre
+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)
3 d’octubre > 12 de desembre (els dilluns 31 d’octubre i 5 de 
desembre no hi haurà classe)
Preu: 67,77€ (9 h) (1 adult + 1 infant) 
A càrrec de Marta Oro de Múxics

Les inscripcions es realitzaran a través del nostre web a par-
tir del dilluns 12 de setembre: https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/vil.laurania/l/13/3458/expressions-de-la-saleta 
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 2019 i el 2020)
Grup B: Dimarts de 17 a 18.30 h (mares/pares amb infants 
nascuts entre el 2019 i el 2020)
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.
27 de setembre > 20 de desembre (4 d’octubre no hi haurà 
classe)
Preu: 112,95 € (15 h) (1 adult + 1 infant) 

Plus de material: 20 €
A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives

MASSATGE INFANTIL 
Taller on aprendràs a fer aquest massatge al teu bebè 
i en el qual podràs compartir amb altres mares i pares 
moments o situacions similars a la teva. 
Dimecres de 15 a 16.30 h (mares/pares amb nadons d’1 a 8 
mesos)
2 de novembre > 30 de novembre
Preu: 56,47€ (7,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec d’Adriana Lloret, educadora de massatge infantil per 
AEMI

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Dijous, 13 i 27 d’octubre, 10 i 24 de novembre, 15 i 29 
de desembre,  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

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. 
Matins: Dijous d’11 a 12.30 h 
Tardes: Dijous de 17 a 18.30 h  
• JUGUEM AMB PASTA DE SAL  6 i 13 d’octubre
• JUGUEM AMB CONSTRUCCIONS 20 i 27 d’octubre
• INSTAL.LACIÓ DE TARDOR 3 i 10 de novembre
• CASES I CABANES 17 i 24 de novembre
• JUGUEM AMB LA LLUM 1 i 15 de desembre
Preu: 7,53€ (sessió) (1 adult + 1 infant)
A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives i 
Marta Blanco

SESSIONS D’EXPERIMENTACIÓ I JOC 
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ACOMPANYANT EL POSTPART
Grup/taller on compartir amb altres famílies dubtes, ne-
guits, expectatives i experiències al voltant del postpart, 
en un entorn segur, respectuós i de confiança. 
Divendres de 11 a 12.30 h (mares/pares amb nadons de 0 a 9 
mesos)
7 d’octubre > 16 de desembre (els divendres 28 d’octubre i 9 
de desembre no hi haurà classe)
Preu: 101,65 € (13,5h) (1 adult + 1 infant) 
A càrrec de Judit Agulló



SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

CASAL INFANTIL: DE P4 A 6è

CASAL DIARI

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 de 17 a 19.30 h, estructurat de la següent 
manera:
• Dilluns, dimarts i/o dimecres,  

per a infants de P4 a 6è de primària
• Dijous, grup P3 (aquest grup tindrà 

 un horari diferent, de 17 a 19 h) 
• Dijous,  infants de 3r a 6è  

de primària
Preu: 28.78 € / trimestre  
(el pagament es farà únicament per  
transferència bancària)
PREINSCRIPCIONS pel trimestre de tardor (set-des) a 
partir del 12 de setembre, de manera telemàtica, enviant 
un correu a: infantil@vilaurania.net

Inici de les activitats dimarts 27 de setembre
+info: infantil@vilaurania.net

CASAL DE NADAL

27, 28 i 29 de desembre, de 9.30 a 13.30 h, per infants 
de P4 a 6è
Preu: 23,12 €  
INSCRIPCIONS del 12 al 15 de desembre, de manera 
telemàtica, enviant un correu a: infantil@vilaurania.net. 
plAcEs limitADEs
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Activitats en família, per a infants 
acompanyats d’un adult, cada diven-
dres de 17.30 a 19 h: manualitats, 
cuina, ciència, espectacles, Petit 
Cineclub (Barcelona Districte Cultural) i 
calendari festiu.

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

DIVERDIVENDRES

ACTIVITATS FAMILIARS: DE 0 A 12 ANYS  
amb adult acompanyant

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. 
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina 
web.
Divendres, 14 d’octubre, 11 de novembre i 16 de de-
sembre a les 17.30 h

PETIT CINECLUB



CALENDARI FESTIU

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

Divendres 28 d’octubre, a les 17.30 h
Veniu a celebrar La Castanyada amb nosaltres. Consulteu 
la informació detallada a la nostra web.
Per a públic familiar.

Dimecres 28 de desembre, a les 11.30 h
Consulteu la informació detallada a la nostra web.
Per a públic familiar.

CASTANYADA

CINEMA FAMILIAR D’HIVERN

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

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS

calendari 
d’activitats



CALENDARI D’ACTIVITATS

DV 16 18 h Cineforum Iguana PÚBLIC ADULT

DC 21 10.30 h Ús d'internet, xarxes socials i 
tràmits en línia PÚBLIC ADULT

DC 28 18 h Xerrada: la resistència als anti-
biòtics PÚBLIC ADULT

DC 28 18.20 h Xerrada: la música pot millorar 
l'aprenentatge? PÚBLIC ADULT

DC 28 18.40 h Xerrada: el futur del cribratge 
del càncer de mama PÚBLIC ADULT

DC 28 19 h Taller: tot allò que pot amagar 
un sismograma PÚBLIC ADULT

DC 28 19.45 h Taller: passaparaula tecnològic PÚBLIC ADULT

DJ 29 12 h Química a la cuina: Fem-nos un 
gelat PÚBLIC ADULT

DV30 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

 

SETEMBRE

DL 3 10 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DL 3 12 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DL 3 18.30 h Presentació llibre Antxon Olabe PÚBLIC ADULT

DC 5 18 h
Taller de creativitat i comuni-
cació científica: eines i jocs de 
creativitat

PÚBLIC ADULT

DJ 6 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 7 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 7 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DS 8 10.30 Visita guiada al cosmocaixa 
“Vivint amb la nostra estrella” PÚBLIC ADULT

DS 8 17 h Club de lectura lituà PÚBLIC ADULT

DM 11 18 h Ruta urbana: la Barcelona 
romana PÚBLIC ADULT

DJ 13 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 14 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 14 18 h Cineforum Iguana PÚBLIC ADULT

DV 14 18 h Bo, Bonítol i Barat PÚBLIC ADULT

DS 15 11 h  Cata de llanes PÚBLIC ADULT

DS 15 12 h Espai expositiu Josep Comas i 
Solà PÚBLIC ADULT

DS 15 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

DJ 20 15.30 h Visita a llotja PÚBLIC ADULT

DV 21 16.30 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DV 21 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

CALENDARI D’ACTIVITATS

OCTUBRE
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CALENDARI D’ACTIVITATS CALENDARI D’ACTIVITATS

NOVEMBRE

DV 4 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 4 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DV 4 20 h Coral Mort digna PÚBLIC ADULT

DS 5 12h Espai expositiu Josep Comas i 
Solà PÚBLIC ADULT

DS 5 17 h Club de lectura lituà PÚBLIC ADULT

DL 7 18 h Presentació llibre mort digna PÚBLIC ADULT

DM 8 18.30 h
Les grans dones matemàtiques 
a la història. Què en sabem 
d’elles?

PÚBLIC ADULT

DC 9 18 h Mercè Rodoreda i la perspectiva 
decolonial PÚBLIC ADULT

DJ 10 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 11 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 11 18 h Visita guiada exposició “cerve-
ll(s)” al CCCB PÚBLIC ADULT

DL 14 18 h Letsciencie: fem una partida? PÚBLIC ADULT

DC 16 18 h Taller de simulacions per ordi-
nador PÚBLIC ADULT

DJ 17 18 h Taller de costura de supervivèn-
cia i de transformació PÚBLIC ADULT

DV 18 10 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DV 18 12 h Tour de Teixits PÚBLIC ADULT

DV 18 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DV 18 18 h Cineforum Iguana PÚBLIC ADULT

DV 18 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 18 17.30 h Renova la roba: Mercat d’inter-
canvi PÚBLIC ADULT

DS 19 11 h Boina de ganxet PÚBLIC ADULT

DS 19 10.30 Laboratori teatral cuerpas PÚBLIC ADULT

DL 21 18.30 h Taller: el cervell musical PÚBLIC ADULT

DJ 24 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 25 17.30 h Diverdivendres PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 26 17 h Teràpia teixiril PÚBLIC ADULT

DS 26 18 h BDC Vega PÚBLIC ADULT

DM 29 18 h Els homes m’expliquen coses PÚBLIC ADULT

DC 30 Repara Truck PÚBLIC ADULT

 

DV 21 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DV 21 18h Xerrada Agroecologia  
a Collserola PÚBLIC ADULT

DV 21 18h Panellets PÚBLIC ADULT

DS 22 18 h BDC The Frame PÚBLIC ADULT

DL 24 18 h Ruta urbana: la Barcelona 
medieval PÚBLIC ADULT

DC 26 19 h Espectacle: science and songs PÚBLIC ADULT

DV 28 17.30 h Diverdivendres: Castanyada PÚBLIC FAMI-
LIAR

DS 29 10.30 h Laboratori teatral cuerpas PÚBLIC ADULT
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CALENDARI D’ACTIVITATS

DJ 1 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 2 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DS 5 17 h Club de lectura lituà PÚBLIC ADULT

DC 14 17 h Visita guiada al museu d’ar-
queologia Catalunya PÚBLIC ADULT

DJ 15 17.30 Memòries (des)plegades PÚBLIC ADULT

DV 16 10.30 h Brodem un drap de cuina o un 
davantal PÚBLIC ADULT

DV 16 17.30 h Diverdivendres: Petit Cineclub PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 16 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DV 16 18 h Cineforum Iguana PÚBLIC ADULT

DS 17 10.30 Laboratori teatral cuerpas PÚBLIC ADULT

DS 17 11 h Mitenes de punt amb agulles 
circulars PÚBLIC ADULT

DS 17 18 h BDC Conservando la memòria PÚBLIC ADULT

DL 19 11h Tortell de reis PÚBLIC ADULT

DC 28 11.30 h Cinema familiar d’hivern PÚBLIC  
FAMILIAR

 

DESEMBRE
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PLAÇA 
MOLINA

CENTRE CíVIC
VIL·LA URÀNIA
Carrer de Saragossa 29

                         VIA AUGUSTA

SAR
AG

O
SSA

SANT EUSEBI

MADRAZO

GRÀCIA

FONTANA

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


