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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 hivern
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

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

CALENDARI D’ACTIVITATS
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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



activitats 
d’hivern

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.

Del 9 al 13 de gener
Aquest cicle té la intenció de donar a conèixer alguns dels trets 
culturals més característics de diferents cultures del món. Amb 
elements com la cuina, la dansa, cançons o els seus teixits i 
indumentàries tradicionals  volem que ens acompanyis a dife-
rents indrets del món sense sortir de Vil·la Urània.

QUÈ EN SABEM DEL MÓN: CULTURA JAPONESA

CUINA DEL JAPÓ: BUTTER MOCHI

Dilluns 9 de gener, a les 18 h 
El Butter Mochi és una varietat del wagashi (dolç tradicio-
nal) típic de la prefactura d’Akita, al Japó. Aprèn a prepa-
rar-lo i degusta’l al final del taller.
A càrrec de Oyatsu Lab

CATA DE TES JAPONESOS

Dimecres 11 de gener, a les 18 h 
Podràs conèixer diferents varietats de tes japonesos en 
una cata on et sorprendran totes les seves particularitats.
A càrrec de TOTO Organics

CINEKNITTING JAPÓ

Dijous 12 de gener, 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, veurem una pel·lícula re-
lacionada amb japó.
Hi col·labora: Katia

TOUR DE TEIXITS - TELES DEL JAPÓ

Dimarts, 10 de gener, a les 18 h 
Què tenen les teles japoneses que les fan tan especials? 
Quines aplicacions o quines peces de vestir es poden con-
feccionar amb aquestes teles? Tot això i més aprendrem  
en aquest tour de teixits.
Punt de trobada: es comunicarà a les persones inscrites dos 
dies abans de l’inici de l’activitat 

DEMOSTRACIÓ DE LA CERIMÒNIA DEL TE

Divendres 13 de gener, a les 11 h 
Vine a conèixer la solemne cerimònia de preparació del 
te matxa de la mà de Guillermo Rizzotto, que des de fa 11 
anys pràctica aquesta tradició japonesa.
A càrrec de @ceremonia_de_te_en_barcelona
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ACTIVITATS D’HIVERN



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 

L’AIXOPLUC

Divendres 13 de gener, 17 de febrer i 17 de març 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

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Grup A: de l’11 de gener al 15 de febrer (6 sessions)
Grup B: del 22 de febrer al 29 de març (6 sessions)
Et proposem un curs gratuït per introduir-te en el funciona-
ment general d’una emissora de ràdio i obtenir els coneixe-
ments bàsics d’aquest mitjà per poder fer un programa ra-
diofònic. *Cal tenir coneixements bàsics d’informàtica.
A càrrec de Joan E.

Dissabte, 14 de gener a les 18 h  
Mothers és murmuri i crit. És entrar de puntetes en un es-
pai silenciós en el qual vibra la intensitat d’una experiència 
que traspassa les paraules i que arriba directa al cos. És 
cansament, el no arribar, el córrer, el ritme imparable que 
contrasta amb el temps dilatat de les cures. És víscera i 
cor, és animalitat i vulnerabilitat, és resiliència i fragilitat, 
és bellesa aterridora i plena. És mirada, és una mà, és una 
olor. Mothers és manada.

Dissabte, 21 de gener a les 18 h  
Un espectacle sobre les modistes i l’adaptació del cos de 
la dona al model d’una època. El material objectual i emo-
cional d’un taller de confecció em serveix per a moure’m 
teatralment dins un món de punts fluixos,traus, bastes i re-
punts. Com si confeccionés un vestit fent-ne aflorar el patró.
A càrrec de la cia Teresa Sánchez- LaGunter

Dissabtes 14 de gener, 4 de febrer i 4 de març de 17 a 
19 h
L’associació Catalano-Lituana ens convida a aquesta acti-
vitat que té com a objectiu fusionar el plaer per la lectura i 
la llengua lituana. Cada primer dissabte de mes ens reu-
nirem per tractar principalment una obra literària. Aques-
ta es podrà 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 del club i us proporcionarem el llistat d’obres a 
llegir i comentar.  
Activitat conduïda per l’Associació Catalano-Lituana

Aquest hivern refugia’t del fred i del mal temps a l’aixopluc 
de la Vil·la Urània. Et proposem un cicle de teatre que ens 
parlarà sobre vides passades i futures.

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 

INICIACIÓ A LA RÀDIO

MOTHERS     

PATRONS     
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Dilluns i dimecres de 13 a 14 h. Del 18 de gener al 
29 de març (el dimecres 8 de març no hi haurà aula oberta)
Accés lliure a deu ordinadors amb connexió a Internet. 
Un especialista us ajudarà a resoldre els dubtes i/o 
consultes. Cal inscripció prèvia.

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER A ADULTS

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

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



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

 La inscripció s’obrirà dues setmanes abans de la data que es realitzi l’activitat.
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Dissabte, 28 de gener a les 18 h  
El capità de la marina mercant Joan Espinàs i la seva dona 
Carme Xivillé són els protagonistes d’una correspondència 
de més de cinquanta anys (entre 1917-1965): 3700 cartes, 
telegrames, telefonemes i postals que han sobreviscut al 
llarg d’aquests anys gràcies a varies generacions. Entre 
els dos expliquen la seva història familiar, el seu amor, però 
també la història local i mundial de la primera meitat del se-
gle XX. A partir del paper com a material i l’aigua com a 
element primari ens atrevim a donar veu a aquesta història 
entre les històries.
A càrrec de la cia Cia Clàudia Serrahima

Dissabte 4 de febrer a les 18 h  
Urpes Night Show és un programa de televisió que s’emet 
a la franja de nit en una cadena de la graella televisiva però 
amb una audiència mitjana, i això fa que no generi els guan-
ys esperats pels productors i propietaris de la cadena. Per 
mitigar-ho, s’ha  intentat pujar audiències portant persona-
tges molt característics i especials, però el cert és que el 
programa no acaba de funcionar. És per això que els propie-
taris, que també són de la família del presentador i director 
del programa, pensen en tancar-la. Això generarà tota una 
sèrie de conseqüències delirants que desencadenen en un 
seguit de conseqüències del tot inesperades.
A càrrec de la cia Urpes Teatre

Dissabte, 11 de febrer a les 18 h  
Quatre germanes tornen al poble d’origen de la seva àvia, 
gran admiradora de Lorca. Allà descobriran tot allò que han 
estat callant durant anys. Un viatge a l’interior d’aquestes 
quatre dones i als fantasmes que amaguen dins del seu si-
lenci; a la descoberta del passat per reimaginar el present. 
Una producció de la Cia. Maldita Eva, amb música original 
de la companyia interpretada per músics en directe, textos 
de Sadurní Vergés i Federico García Lorca, i sota la direcció 
de Juanjo Cuesta.
A càrrec de la cia Maldita Eva

ARRIBO A MITJA TARDA         

URPES NIGHT SHOW          

ALLÀ SOTA LES ARRELS             

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.

DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO

Dissabte, 11 de febrer, a les 10.30 h 
Vine a conèixer la ràdio comunitària del Farró i participa 
d’un taller obert de ràdio on podràs fer un programa!

Dilluns, 13 de febrer, a les 19 h
Podràs escoltar i veure en directe com es fa un programa 
especial i tastar tots els programes de Ràdio Farró.

El dia 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i per com-
memorar-lo Ràdio Farró es farà sentir i també veure amb 
un seguit d’activitats obertes a tothom.

JORNADA DE PORTES OBERTES A RÀDIO FARRÓ     

PROGRAMA ESPECIAL DEL DIA MUNDIAL  
DE LA RÀDIO     



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.

PETIT CINECLUB  

Divendres, 10 de febrer i 3 de març 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.

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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Del 9 al 18 de març 
La Mostra és una iniciativa del Districte per promocionar el 
teatre local i té la col·laboració de diferents entitats i com-
panyies de teatre amateur de Sarrià-Sant Gervasi.

MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE SARRIÀ - SANT 
GERVASI

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.

Divendres 27 de gener, a 
les 10.30 a 12.30 h
Sortim de la cuina urànica 
per fer la passejada més 
dolça del barri!!
Coneixerem algunes pas-
tisseries tradicionals amb 
molta història, unes altres 
de modernes i contemporà-
nies, fins i tot guanyadores 
de concursos!!! Per gaudir 
amb els cinc sentits i fer ve-
nir salivera.
Plus de material: 3 €  
El punt de trobada es co-
municarà a les persones 
inscrites dos dies abans de 
l’inici de l’activitat 

A càrrec de Cristina Calvo

Divendres, 17 de març, de 
10.30 a 12.30 h
Postre nacional amb per-
sonalitat pròpia segons 
l´Institut d´Estudis Cata-
lans. Aprendrem a fer la 
crema catalana tradicio-
nal i quins usos li podem 
donar. Heu pensat en po-
sar-la en un tortell o su-
car-la amb melindros?
Plus de material: 3 €
A càrrec de Cristina Calvo

Divendres, 31 de març, de 
18 a 20 h
Farem torrades de Santa 
Teresa i una mona de pas-
qua amb unes magdalenes 
i una figura de xocolata.
Plus de material: 4 €
A càrrec de Cristina Calvo

Divendres, 10 de març, a 
les 10.30 h
Cuina un menú de quares-
ma on el bacallà serà l’in-
gredient principal en el 1er 
i el 2n plat. Descobreix els 
secrets a través de recep-
tes tradicionals, amb un toc 
i un emplatament molt con-
temporani.
Plus de material: 10 €
A càrrec de Josep Vidal

RUTA DE LES PASTIS-
SERIES DE PROXIMITAT 

CREMA DE  
SANT JOSEP!

DOLÇOS DE PASQUA

CUINA DE QUARESMA 

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!

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte, 25 de febrer a 
les 18 h
Com és la vida d’algú que 
té la pell negra i ha viscut 
envoltat de blancs? Què se 
sent quan no et reconeixen 
com una persona “d’aquí” a 
causa del color de la teva 
pell, i quan viatges a l’Àfrica 
i t’adones que tampoc no 
pertanys a aquell territori? 
La infantesa i l’adolescèn-
cia de la protagonista seran 
moments destacats en una 
representació que analitza, 
amb humor i ironia, temes 
que van des del racisme 
fins a la sexualitat de les 
dones negres, passant per 
la identitat. 
A càrrec de  Eléctrico 28

Dissabte, 4 març a les 
18 h
Concrete Matter ens parla 
de la realització i de la pro-
jecció a través de la relació 
materno-filial i, com és ha-
bitual en Los Detectives, 
es posa el focus en refe-
rents i cossos femenins; en 
aquest cas, els seus, però 
també els de les seves ma-
res, amb les quals compar-
teixen escenari. 
A càrrec de Los Detectives

NO ES PAÍS PARA  
NEGRAS  

CONCRETE MATTER



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.

QUÍMICA A LA CUINA 

RUTES I VISITES GUIADES 

Divendres 27 de gener a les 12 h
Transformem la cuina de la Vil·la Urània en un laboratori! 
Ja estem en plè hivern, peperò qui diu que a l’hivern no es 
poden menjar gelats?
En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Químics

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Dimarts 24 de gener  
a les 18 h
Què han fet els Romans per 
nosaltres? Què ens queda 
del seu llegat?
Veurem diverses runes i els 
grans avenços tecnològics 
que Roma porta a Barcino 
des del primer moment de 
la seva fundació.
Alhora, veurem què menja-
ven, com vivien i què volien 
els nostres avantpassats.
Preu: 8,79 € (2 h)
A càrrec de Pedro Guerre-
ro, de Viaje a la Barcelona 
Secreta

Dimarts 7 de febrer 
a les 18h
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: 8,79 € (2 h)
A càrrec de Pedro Guerre-
ro, de Viaje a la Barcelona 
Secreta

Dimecres 22 de març, a 
les 17 h
En aquesta sortida apren-
drem a identificar espècies 
de fauna i flora presents en 
el nostre entorn més proper, 
mentre utilitzem aplicacions 
mòbils de ciència ciutada-
na. Comprendrem com les 
aportacions de la ciutadania 
generen informació rellevant 
per la ciència i els conflictes 
es donen entre la fauna ur-
bana i els humans.
A càrrec Mireia Querol, de 
Biologueando

Dissabte 4 de febrer, a les 
12 h
Dissabte 25 de març, a les 
12 h
Vine a conèixer la vida i 
l’obra d’aquest il·lustre as-
trònom i divulgador científic 
barceloní
A càrrec de Josep Vidal

RUTA URBANA: LA 
BARCELONA ROMANA 

RUTA URBANA: LA 
BARCELONA MEDIEVAL 

RUTA: FLORA I FAUNA 
URBANA A TRAVÉS 
D’APPS DE CIÈNCIA 
CIUTADANA

VISITA GUIADA A L’ES-
PAI EXPOSITIU JOSEP 
COMAS I SOLÀ 

14/15



ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

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

Dimecres 8 de febrer, a les 18 h
Des de fa més de 4000 anys l’ésser humà ha anat des-
cobrint i generant nous coneixements sobre l’Univers. No 
obstant això, no va ser fins a l’any 1995 quan es va desco-
brir que els planetes del sistema solar no són els únics que 
hi ha a l’Univers. Al llarg dels darrers 30 anys el coneixe-
ment sobre els exoplanetes ha anat augmentant així com 
el nombre d’exoplanetes confirmats, més de 5000 avui dia. 
Per altra banda, com passa amb la resta de cossos de l’U-
nivers, no tots els exoplanetes són iguals.
En aquesta xerrada farem un viatge a través de l’Univers 
fins a arribar als exoplanetes. Mostrarem les principals ca-
racterístiques que tenen, les tècniques per descobrir-los, 
així com la seva composició.
A càrrec de Clàudia Soriano Investigadora postdoctoral a 
l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC)

XERRADA: EXOPLANETES A L’UNIVERS LOCAL: A 
LA RECERCA DE HOT JUPITERS  

Dimecres 22 de febrer, a les 18.30 h
El món ja coneix com és un forat negre, un dels objectes 
més misteriosos de l’Univers. Però què són exactament, per 
què fascinen tant als científics i no científics.
Un lloc de l’espai d’on res no pot escapar, ni tan sols la llum, 
posa la física actual en el límit dels seus coneixements.
A càrrec d’Albert Morral, Astrofísic i membre de l’AAS.

XERRADA: FORATS NEGRES, ELS LÍMITS DE LA 
FÍSICA  

Dimecres 1 de març, a les 18 h
La ciència d’oportunitat consisteix en utilitzar tecnologies 
ja existents concebudes per aplicacions molt diverses 
amb propòsits científics. El sistema de geolocalització 
GPS n’és un bon exemple. En aquesta xerrada s’expli-
carà com es pot utilitzar el sistema GPS per estudiar l’at-
mosfera i la superfície terrestre, amb especial interès en 
el monitoratge del temps, el seguiment del clima i la de-
tecció de pluja intensa
A càrrec de Ramon Padullés Rulló, Investigador postdoc-
toral a l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC)

XERRADA. CIÈNCIA D’OPORTUNITAT, ELS GPS. 
MONITORATGE DE LA PRECIPITACIÓ, EL TEMPS I 
EL CLIMA DES DE L’ESPAI.

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

MIRANT EL CEL

Dimecres 18 de gener, a les 18.30 h   
Els passats mesos d’agost i setembre de 2021 va fer 45 
anys que dues naus extraordinàries, les Voyager 2 i 1, van 
ser enviades a explorar el Sistema Solar exterior.
S’han convertit en les dues naus més allunyades de la Te-
rra i encara ens envien dades que han sorprès als cientí-
fics. Però quan arribi el dia que emmudeixin, encara els 
quedarà una tasca final: ser portadores d’un missatge de 
la humanitat a eventuals éssers intel·ligents d’altres móns.
A càrrec de Jaume Mas. Planetari de Barcelona. Astrofo-
tògraf.

Divendres 3 de febrer
Grup A, a les 18:30
Grup B, a les 19:30
Pujarem a la terrassa de la 6a planta de la Vil·la Urània per 
observar planetes i estrelles del cel de Barcelona, abans 
que surti la lluna.
A càrrec d’Àlex Rubio, d’ASTRO

Dissabte 4 de febrer, a les 12 h 
Dissabte 25 de març, a les 12 h
Vine a conèixer la vida i l’obra d’aquest il·lustre astrònom i 
divulgador científic barceloní.
A càrrec de Pedro Guerrero de Viaje a la Barcelona  
Secreta

XERRADA: VOYAGER, LA MISSATGERIA DE LA 
HUMANITAT

OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES D’HIVERN

VISITA GUIADA A L’ESPAI EXPOSITIU  
JOSEP COMAS I SOLÀ 



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.

ALLÀ ON  ES TROBEN LA CIÈNCIA I L’ART

Dimecres 15 de febrer, a les 18.30 h 
No ha estat fàcil, ha costat anys, dècades i segles aconseguir 
que les dones fossin admeses a un ensenyament superior 
oficial, que poguessin obtenir un títol i aconseguir professio-
nalitzar-se.
Lily Reich, dissenyadora, va morir ara fa 75 anys; Marianne 
Brandt i Gunta Stolzl, també dissenyadores, en farà 40. A to-
tes elles, vinculades a l’escola Bauhaus, els va costar arribar 
allà on volien. Així i tot, la història de la cultura les va oblidar 
els anys següents.
Ara és el moment en què tornen a sortir a la llum amb tot el 
seu esplendor!
A càrrec de Sílvia Puig, historiadora de l’art.

Dilluns 27 de març, a les 18.30 h  
Auguste Deter acabava de complir cinquanta anys quan va 
començar a sentir gelosia del seu marit. Aquest va ser el 
primer símptoma. Li va seguir la pèrdua de memòria, cada 
vegada major, fins que un dia va sortir de casa seva i no 
va saber tornar. Quan va començar a fer crits dient que vo-
lien matar-la va ser ingressada a l’Hospital Psiquiàtric de 
Frankfurt. El Dr. Alois Alzheimer la va seguir durant mesos 
i es va adonar que estava davant un estrany cas: Auguste 
no estava boja, d’això estava segur. Aquest és el punt de 
partida d’aquesta conferència teatralitzada que gira entorn 
de la figura del Dr. Alzheimer i el descobriment de la malaltia 
que porta el seu nom. És un viatge en el temps, en el qual 
recorrem les troballes més rellevants de la malaltia, des del 
seu descobriment fins als nostres dies.
A càrrec d’InCiTe, Institut de Ciència i Teatre

XERRADA: LES DONES DE L’ESCOLA BAUHAUS

TEATRE CIENTÍFIC: EL COR NO OBLIDA 

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.

A la Vil·la Urània volem fer lloc durant tot l’any a visibilit-
zar i donar veu a les dones al món de la ciència. Treba-
llem 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  

Dilluns 13 de març, a les 18.30 h
Què és el sistema sexe-gènere? De quina forma funciona 
aquest sistema en la nostra societat? I de quina forma con-
figura les nostres identitats?  Explicarem què és el sistema 
sexe-gènere i de quina forma la ciència l’ha perpetuat, així 
com, de quina manera, des de la mateixa ciència pot ser 
una aliada per desmuntar-lo.
A càrrec de Les Luciferases 

XERRADA: SEXE, GÈNERE I CIÈNCIA
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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

COLLS DE LLANA SOLIDARIS  

CONVOCATÒRIA AMIGURUMIS

ACTIVITATS TÈXTILS

Dissabtes, 3 de setembre, 15 d’octubre i 26 de novem-
bre a les 17 
Suma’t a la campanya de colls solidaris: aquesta iniciativa 
consisteix en teixir de forma voluntària colls o buffs de mi-
tja o ganxet i portar-los al centre quan hi hagi una activitat 
tèxtil dirigida. 
Aquests colls es repartiran entre diferents entitats del barri 
que treballen amb població en risc d’exclusió social.
Per cada coll que ens porteu us entregarem un cabdell de 
llana. 
Hi col·labora: Katia

Aneu escalfant agulles, perquè avisem amb molt de temps 
que el tema de la convocatòria d’amigurumis per el proper 
mes de juny serà la ciutat. Ja podeu pensar quin serà el 
nino, objecte, animal…que voleu portar per muntar la ins-
tal·lació durant la setmana tèxtil.

Dijous 12 de gener, 9 de febrer i 30 de març, a les 18 h
Us proposem venir a veure una pel·lícula i que ho feu com 
a casa, fent mitja o ganxet. Poseu-vos còmodes i tricoteu 
mentre gaudiu d’un bon cinema i una bona companyia.
Col·labora: Katia

CINEKNITTING: AMB LLICÈNCIA PER TRICOTAR! 

Divendres 13 i 27 de gener, 10 i 24 de febrer, 10 i 24 de 
març, a les 18 h
Si fas patchwork a casa i t’agradaria trobar-te amb altres 
persones que també en fessin per compartir experiència 
i coneixements, no t’ho pensis i vine a Vil·la Urània a les 
“Tardes de patch”!
Aquestes estones no estan supervisades per professorat. 
Són sessions per a persones aficionades al patchwork que 
ja en tenen nocions.

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

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

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

Dissabtes, 14 de gener, 18 de febrer i 11 de març a les 
17 h 
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.

Dissabte 21 de gener, de 10.30 a 13 h 
Vols participar en un projecte solidari molt especial? Tens 
retalls de roba i no saps què fer-ne? Vine a conèixer i parti-
cipar en el projecte de Les Lletres de la Rita perquè tots els 
nadons ingressats a l’UCIN de l’Hospital del Vall d’Hebron 
tinguin el seu nom penjat. Si no saps cosir però també vols 
venir pots marcar, tallar roba o organitzar les lletres. Entre 
tots farem lletres amb les creadores de la iniciativa!
Col·labora: Katia Fabrics

Dissabte, 21 de gener a les 18 h 
Un espectacle sobre les modistes i l’adaptació del cos de 
la dona al model d’una època. El material objectual i emo-
cional d’un taller de confecció em serveix per a moure’m 
teatralment dins un món de punts fluixos,traus, bastes i re-
punts. Com si confeccionés un vestit fent-ne aflorar el patró.
A càrrec de la cia Teresa Sánchez- LaGunter

“TERÀPIA” TEIXIRIL   

COSTURA SOLIDÀRIA: LES LLETRES DE LA RITA

ESPECTACLE DE TEATRE: PATRONS

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 26 de gener, a les 
18 h
Vine i aprèn a teixir dife-
rents mandales i descob-
reix com aquests projectes 
són perfectes per activar la 
teva creativitat, aprendre di-
ferents punts i noves tècni-
ques, millorar la concentra-
ció i calmar la ment.
Material: fils de cotó de di-
ferents colors i ganxet de 3 
o 3.5mm
Cal tenir nocions bàsiques 
de ganxet
A càrrec de Lady Crochet

LABORATORI DE  
MANDALES

Dijous, 16 de març, a les 
18 h
Alguna vegada has teixit 
un jersei i no te’l poses? No 
l’arraconis i aprofita’n el fil. 
Durant aquest taller, t’en-
senyarem la millor forma de 
desfer la teva peça i cabde-
llar el fil, per a deixar-lo com 
a nou, llest per a un nou 
projecte.
No cal portar cap material, 
si vols, pots portar una peça 
que vulguis desfer i t’acon-
sellem la millor forma de 
fer-ho.
A càrrec de Lalanalú

RETEIXIM: DESFER I 
RETEIXIR

Dijous, 2 de febrer, a les 
18 h
En aquest taller, t’ensenya-
rem a teixir complements 
a ganxet per a les teves 
disfresses: un antifaç, una 
barba i unes orelles de gat. 
Apunta’t-hi i t’emportaràs els 
3 patrons que necessites 
per a triomfar per Carnaval.
Material: fils i ganxet de 
4mm.
Coneixements previs: co-
neixements bàsics de punt 
de ganxet; cadeneta i punt 
baix.
A càrrec de Lalanalú

PER CARNAVAL, TOT 
S’HI VAL!

22/23



24/25

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

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

ELS DISSABTES NO PERDIS EL FIL

Dissabte, 25 de febrer, a 
les 11 h
Descobreix una nova tècni-
ca i crea formes geomètri-
ques fent servir punts alts i 
punts baixos.
Material: fil de cotó de dos 
colors i ganxet de 3.5 mm
Cal tenir nocions de ganxet
A càrrec de Lady Crochet

MOSAIC CROCHET*
Dissabte, 11 de març, a les 
11 h
Vine i aprèn a teixir aquestes 
flors de colors per fer una 
garlanda, decorar la teva llar 
i posar una mica de color a 
la teva vida
Material: fils de cotó de dife-
rents colors i ganxet de 3 o 
3.5mm
Cal tenir nocions bàsiques 
de ganxet
A càrrec de Lady Crochet   

GARLANDA DE FLORS*   

TOUR DE TEIXITS

Grup A: divendres, 3 de febrer a les 10h
Grup B: divendres, 3 de febrer a les 12h
Grup c: divendres 17 de febrer a les 10h 
Grup D: divendres 17 de febrer a les 12h
Grup E: divendres 3 de març a les 10 h 
Grup F: divendres 3 de març 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

VISITA A L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA 

Dimarts, 2 de març a les 18h  
Et convidem a conèixer l’Ateneu de fabricació de Gràcia. 
Un espai públic de formació i creació de projectes vin-
culats a la fabricació digital especialitzat en tèxtil i moda 
amb maquinària com màquines de cosir, brodadora digi-
tal, talladora de vinil adhesiu, entre d’altres.
Punt de trobada: es comunicarà a les persones inscrites dos 
dies abans de l’inici de l’activitat 

VISITA AL  MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA I TALLER 
DRAWING FASHION

Dimecres 15 de març, de 10.30 a 12.30h  
Visita guiada a l’exposició Un museu, mil trames, una opor-
tunitat única per conèixer de ben a prop la selecció acura-
da d’algunes de les peces més paradigmàtiques del nostre 
inabastable fons. 
Després de la visita farem el taller Drawing fashion, un ta-
ller on explorar i compartir un costat molt creatiu i potser 
menys conegut de la moda i compartir la passió i el plaer 
que és la il·lustració de la moda.
Punt de trobada: es comunicarà a les persones inscrites dos 
dies abans de l’inici de l’activitat.
A càrrec de l’artista i il·lustradora de moda Lucy Victoria Davis.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

RUTES i VISITES GUIADES

Dijous 16 de febrer i 23 de març, 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.

Consultar pàgina 7 

TE i TRICOT 

TOUR DE TEIXITS - TELES DEL JAPÓ 

Dies de recollida: del dimecres 15 al dimecres 22 de 
març, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 24 de març, a les 17.30 h
Porta el teu material de merceria i muntarem un petit mer-
cat d’intercanvi on podràs bescanviar els teus punts per 
material útil per les teves properes creacions.
Si hi vols participar com a voluntària inscriu-t’hi a través del 
nostre web.
Col:labora: Katia

UN FIL PER UN BOTÓ: MERCAT D’INTERCANVI DE 
MATERIAL DE MERCERIA

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.



aula  
ambiental

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

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

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

AULA AMBIENTAL

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

Dilluns, 23 de gener, a les 18 h
La biodiversitat és el conjunt d’espècies, ecosistemes i di-
versitat genètica del nostre planeta. En aquests moments 
ens trobem en la Sisena Extinció Massiva de la història, i 
està causada pels impactes humans sobre el medi ambient. 
La crisi de biodiversitat amenaça a 1 de cada 8 espècies, 
i pot suposar l’erosió de les condicions de vida dignes per 
a la humanitat. Aquesta crisi, que se suma i retroalimenta 
amb la del canvi climàtic, és tanmateix menys coneguda. 
En aquesta exposició podrem conèixer les causes, els efec-
tes i les solucions que plantegen Ecologistes en Acció front 
aquesta gravíssima amenaça.
A càrrec d’ Ecologistes en Acció i Jaume Grau

Del 23 de gener al 3 de febrer
Ecologistes en Acció et convida a veure aquesta exposició 
perquè coneguis la importància de la pèrdua de biodiversitat 
i les conseqüències de la seva desaparició. La natura gene-
ra processos i béns essencials perquè tots els éssers vius, 
inclosa la humanitat, puguem sobreviure en el planeta Terra.
A càrrec d’ Ecologistes en Acció

XERRADA: SENSE BIODIVERSITAT NO HI HA VIDA 

EXPOSICIÓ: SENSE BIODIVERSITAT NO HI HA VIDA 
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TOTES LES ACTIVITATS SÓN OBERTES.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A: barcelona.cat/ccvil.laurania.  

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

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

XERRADA: EL DESPROPÒSIT D’UNA ALIMENTACIÓ 
INDUSTRIAL 

CUINA DE TEMPORADA I DE PROXIMITAT  

Dimecres 15 de març a les 18 h 
En una entrevista el juny d’enguany Gustavo Duch deia: 
“Hem de mimetitzar i adaptar el sistema alimentari a la rea-
litat de cada ecosistema. Hauríem de menjar en consonàn-
cia amb aquest ecosistema i tenir una agricultura que imiti 
els sistemes naturals”.
Duch considera que el sistema productivista industrialitzat 
s’oblida de tenir cura de la terra i que actualment el que inte-
ressa no és produir aliments, sinó una mercaderia per vendre.
A càrrec de Gustavo Duch , llicenciat en Veterinària i profes-
sor de la UAB.

Divendres, 17 de març, a les 18h
En aquest taller veurem com cuinar  de manera més res-
ponsable i sostenible, fent receptes amb aliments de tem-
porada, i de KM0, ajudant així el planeta i el nostre entorn.
Plus material: 6€
A càrrec de Joha Orellana

Dimarts 14 de febrer a les 11 h
Vols donar un TO energètic a casa teva i aprofitar els re-
cursos energètics al màxim? Entens la teoria però no saps 
com portar-ho a la pràctica? Necessites visualitzar aquests 
canvis?
Vine amb nosaltres a conèixer aquesta llar innovadora i 
els mètodes actius i passius que s’han utilitzat per arribar 
a guanyar el tercer premi de sostenibilitat i recirculació del 
concurs internacional Solar Decathlon Europe 2019 celebrat 
el juliol de 2019.
A càrrec del Programa Carrega’t d’energia

VISITA: TO, LLAR SOSTENIBLE 

Dies de recollida: del dimecres 15 al dimecres 22 de 
març, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 24 de març, a les 17.30 h
Consultar la pàg. 25

MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA

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 (nascuts al 2020) 
acompanyats, preferiblement, del seu pare o mare 
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 dijous de 17 a 19h  
Per a infants de 9 mesos a 3 anys (nascuts al 2020) 
acompanyats, preferiblement, del seu pare o mare. 
Quota trimestral: 14.38 € (1 dia a la setmana).

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: 9 de gener
+info: zerotres@vilaurania.net

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 de 10.30 a 11.30 h  (mares/pares amb infants dels 
18 als 36 mesos) 
Grup B: Dilluns d’11.30 a 12.30 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)
16 de gener > 13  de març 
Preu: 75,30 € (10 h) (1 adult + 1 infant) 
A càrrec de Marta Oro de Múxics

Les inscripcions es realitzaran a través del nostre web a partir 
del dilluns 9 de gener: https://ajuntament.barcelona.cat/cci-
vics/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
Dimarts d’11 a 12.30 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.
24 de gener > 14 de març 
Preu: 90,36 € (12 h) (1 adult + 1 infant) 
Plus de material: 20 €

A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives

MASSATGE INFANTIL 
Curs on aprendràs a fer aquest massatge al teu bebè 
i en el qual podràs compartir amb altres mares i pares 
moments o situacions similars a la teva. 
Divendres d’ 11 a 12.30 h (mares/pares amb nadons d’1 a 8 
mesos)
20 de gener > 17 de febrer
Preu: 56,47€ (7,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec de Judit Agulló
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Dijous, 12 i 26 de gener, 9 i 23 de febrer, 9 i 23 de març 
d’11.30 a 13.30 h
Inscripció prèvia a:  
alba.santgervasi@albalactanciamaterna.org
Alba Lactància Materna ofereix informació i suport a totes 
les mares que vulguin gaudir d’una lactància exitosa.

A càrrec de Sònia Canal, assessora de lactància d’Alba 
Lactància Materna

Espais oberts i gratuïts. 
Cal 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 PAPER  19 i 26 de gener (mares/pares 

amb infants de 18 mesos a 3 anys)
• JOC SENSORIAL 2 i 9 de febrer (mares/pares amb infants 

de 9 a 18 mesos)
• JUGUEM AMB ARRÒS DE COLORS 16 i 23 de febrer 

(mares/pares amb infants de 18 mesos a 3 anys)
• JUGUEM  AMB LA LLUM I LA FOSCOR 2 i 9 de març 

(mares/pares amb infants de 18 mesos a 3 anys)
• JOC HEURíSTIC, JUGUEM AMB PECES SOLTES 16 

i 23 de març (mares/pares amb infants de 9 a 18 mesos)
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)
24 de febrer > 24 de març
Preu: 56,47 € (7,5h) (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:  
Grup p3 i p4 (1 dia a la setmana) > 14.38 € / trimestre 
Grup DE p5 A 6è (1, 2 o 3 dies a la setmana) > 28.78 € / tri-
mestre (el pagament es farà únicament per transferència 
bancària)
PREINSCRIPCIONS pel trimestre d’hivern (gener-març) 
a partir del 9 de gener, de manera telemàtica, enviant un 
correu a: infantil@vilaurania.net

Inici de les activitats dilluns 9 de gener
+info: infantil@vilaurania.net

CASAL DE PRIMAVERA

3, 4 i 5 d’abril, de 9.30 a 13.30 h, per infants de P4 a 6è
Preu: 34.68 €   
INSCRIPCIONS del 20 al 22 de març, de manera telemà-
tica, enviant un correu a: infantil@vilaurania.net 
plAcEs limitADEs

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

ALTRES ACTIVITATS FAMILIARS: 

Inscripcions en línia a través del nostre web 14 dies abans 
de l’inici de la primera sessió de cada taller.
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El Petit Cineclub és una proposta de cinema familiar que 
forma part de Barcelona Districte Cultural. Es tracta d’una 
cita mensual per apropar el cinema als més petits a través 
de pel·lícules d’animació presentades per un personatge 
molt especial. 
Consulteu la programació detallada a la nostra pàgina 
web.
Divendres, 10 de febrer, 3 de març a les 17.30 h

PETIT CINECLUB

XERRADES

Dimarts 17 de gener, a les 18.30 h
En aquesta xerrada tractarem els abusos sexuals infantils a 
través d’un testimoni que comparteix la seva vivència com 
a supervivent d’ASI des d’un punt de vista educatiu. Apren-
drem a detectar, prevenir i actuar davant d’una situació 
d’abús sexual infantil i/o juvenil.
A càrrec de Fàtima Balde, supervivent d’ASI, formadora i 
educadora infantil

Dimecres 22 de febrer, a les 18.30 h
Posar límits amb amor implica un procés reflexiu i de 
posada amb comú entre les persones adultes de casa, és 
acceptar que en algun moment ens equivocarem o no esta-
rem d’acord amb l’altre progenitor i, per tant, suposa també 
un procés d’autoconeixement i aprenentatge.
A càrrec d’Anna Tomás Mayolas, mediadora i conflictòloga 

PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE L’ABÚS SEXUAL 
INFANTIL

ELS LÍMITS I L’AMOR

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

DL 9 18h Cuina japonesa: Butter Mochi PÚBLIC ADULT

DM 10 18.30 h Tour de teixits - Teles del Japó PÚBLIC ADULT

DC 11 18h Cata de tes japonesos PÚBLIC ADULT

DJ 12 18 h Cineknitting Japó PÚBLIC ADULT

DV 13 11h Demostració de la cerimònia  
del te PÚBLIC ADULT

DV 13 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DV 13 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DV 13 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 14 17 h Teràpia Teixiril PÚBLIC ADULT

DS 14 17 h Club de lectura en lituà PÚBLIC ADULT

DS 14 18 h Espectacle: Mothers PÚBLIC ADULT

DM 17 18:30 h Xerrada:“Prevenció i detecció 
de l’abús sexual infantil” PÚBLIC ADULT

DC 18 18.30 h Xerrada: Voyager, la missatgeria 
de la humanitat PÚBLIC ADULT

DJ 19 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem amb paper

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 20 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 21 10:30 h Les lletres de la Rita PÚBLIC ADULT

DS 21 18 h Espectacle: Patrons PÚBLIC ADULT

DL 23 18 h Xerrada: Sense diversitat no hi 
ha vida PÚBLIC ADULT

DM 24 18 h Ruta: La Barcelona Romana PÚBLIC ADULT

DJ 26 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem amb paper

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 12 11.30 h Assessorament a la lactància, 
grup Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

GENER

DJ 2 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
joc sensorial PÚBLIC ADULT

DJ 2 18 Per carnaval tot s’hi val PÚBLIC ADULT

DV 3 10 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 3 12 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 3 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC ADULT

DV 3 18.30 h Observacions astronòmiques 
d’hivern

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 3 19.30 h Observacions astronòmiques 
d’hivern PÚBLIC ADULT

DS 4 12 h Visita guiada a l’espai expositiu 
Josep Comas I Solà PÚBLIC ADULT

DS 4 17 h Club de lectura en lituà PÚBLIC ADULT

DS 4 18 h Espectacle: Urpes Night Show PÚBLIC ADULT

DM 7 18 h Ruta Urbana: La Barcelona 
Medieval PÚBLIC ADULT

DJ 9 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
joc sensorial 

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 9 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 10 17.30 h DIVERDIVENDRES: Petit Cine-
club PÚBLIC ADULT

DV 10 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS

FEBRER
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DV 27 12 h Química a la cuina PÚBLIC ADULT

DV 27 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 27 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 28 18 h Espectacle: Arribo a mitja tarda PÚBLIC ADULT

 



CALENDARI D’ACTIVITATS

DS 11 10.30 h Portes obertes a Ràdio Farró PÚBLIC ADULT

DS 11 18 h Espectacle: Allà Sota les arrels PÚBLIC ADULT

DL 13 19 h Dia Mundial de la Ràdio PÚBLIC ADULT

DM 14 11 h Visita: To, llar sostenible PÚBLIC ADULT

DM 15 18.30 h Xerrada: Les dones de l’escola 
Bauhaus PÚBLIC ADULT

DJ 16 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem amb arròs de colors

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 16 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 17 10 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 17 12 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 17 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DS 18 17 h Teràpia Teixiril PÚBLIC ADULT

DC 22 18:30 h Xerrada: “Posar límits a l’amor” PÚBLIC ADULT

DJ 23 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem amb arròs de colors

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 24 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 24 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DS 25 11 h Mosaic Crochet PÚBLIC ADULT

DS 25 18 h Espectacle: No es país para 
negras

PÚBLIC ADULT

 

CALENDARI D’ACTIVITATS

MARÇ

DM 1 18 h
Xerrada: ciència d’oportunitat, 
els GPS, monitoratge de la pre-
cipitació, el temps i el clima des 

PÚBLIC ADULT

DJ 2 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem amb la llum i la foscor

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 2 18 h Visita a l’ateneu de Fabricació 
de Gràcia PÚBLIC ADULT

DV 3 10 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 3 12 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 3 17.30 h DIVERDIVENDRES: Petit Cine-
club

PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 4 17 h Club de lectura en lituà PÚBLIC ADULT

DS 4 18 h Espectacle: Concrete Matter PÚBLIC ADULT

DJ 9 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem amb la llum i la foscor

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 10 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 10 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DV 10 10.30 h Cuina de quaresma PÚBLIC ADULT

DS 11 11 h Garlanda de flors PÚBLIC ADULT

DS 11 17 h Teràpia Teixiril PÚBLIC ADULT

DL 13 18.30 h Xerrada: Sexe, Gènere i ciència PÚBLIC ADULT

DC 15 10.30 h Visita al museu Tèxtil de Terras-
sa i taller Drawing Fashion

PÚBLIC ADULT

DC 15 18 h Xerrada: El despropòsit d’una 
alimentació industrial PÚBLIC ADULT

DJ 16 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
joc heurístic, juguem amb peces 

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 16 18 h ReTeixim:Defer i reteixir PÚBLIC ADULT

DV 10 10.30 h Crema de Sant Josep PÚBLIC ADULT

DV 17 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 17 18 h Cuina de temporada i de proxi-
mitat PÚBLIC ADULT
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DV 17 18 h Cinefòrum Grup Iguana PÚBLIC ADULT

DM 22 17 h
Ruta: Flora i fauna urbana a 
través d’Apps de ciència  
ciutadana.

PÚBLIC ADULT

DJ 23 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
joc heurístic, juguem amb peces 

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 23 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 24 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 24 18 h Tardes de patch PÚBLIC ADULT

DV 24 17.30 h Mercat d’intercanvi: Un fil un per 
un botó PÚBLIC ADULT

DS 25 12 h Visita guiada a l’espai expositiu 
Josep Comas I Solà PÚBLIC ADULT

DL 27 18.30 h Espectacle: El cor no oblida PÚBLIC ADULT

DJ 30 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 31 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 31 18 h Dolços de Pasqua PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS
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CENTRE CíVIC
VIL·LA URÀNIA
Carrer de Saragossa 29
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MAPA
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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


