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

   facebook.com/vilaurania

   @vilaurania

   @galeria_urania

 @vilaurania

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

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

Qui som?

Espai familiar La Saleta
• Servei diari
• Tallers familiars 0-3: Expressions de La Saleta
 - 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
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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 de
primavera

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

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

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

Divendres 21 d’abril, 19 de maig i 16 de juny, 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

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 

CINEFÒRUM

Dilluns i dimecres, de 13 a 14 h. Del 24 d’abril al 21 
de juny
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

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 22 d’abril, a les 18 h   
Un emocionant relat sobre la història d’una vella casa fa-
miliar explicat a través d’un dispositiu objectual fascinant 
del que sortiran andròmines que activaran un univers de 
sentiments comuns. 
A càrrec de Cia. Andrea Díaz Reboredo

M.A.R. UN DISCURSO PLÁSTICO A TRAVÉS  
DEL ESPACIO 
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ESPECIAL SANT JORDI

Del 3 al 17 d’abril 
Volem celebrar la Diada de Sant Jordi proposant-te un rep-
te literari relacionat amb l’astronomia! T’atreveixes a es-
criure? Només cal que redactis un breu relat que narri o 
transcorri en una Diada de Sant Jordi on el protagonista 
sigui un ésser d’un altre planeta. Què en deu pensar d’a-
questa tradició? Sap què són els llibres? Havia vist mai 
una rosa? Com viu aquesta celebració popular?
*Consulta les bases de participació al web.

Divendres 14 d’abril, de 10 a 13 h  
Creació i enquadernació d’un diari de natura íntim i personal 
per donar la benvinguda a la primavera i gaudir de la natura 
urbana. Una peça amb materials naturals i reutilitzats i amb 
pàgines especials i diferents propostes per poder recollir, as-
secar, conservar i exposar fulles i altres elements naturals.
Cada participant ha de portar: un botó, llapis, goma, tisores, 
revista vella i drap de cotó (tipus llençol o samarreta) per 
embrutar. No calen coneixements previs.
Suplement de material 5€
A càrrec de la Marta de Dolçallibreta

Dimarts 18 d’abril, de 18 a 20 h   
En aquesta càpsula de dues hores aprendràs a dibuixar una 
rosa pas a pas amb una tècnica senzilla i efectiva.
Vine i sorprèn-te de com amb les teves dues mans faràs una 
rosa de Sant Jordi amb diferents tècniques de dibuix. No cal 
saber dibuixar, no cal portar res, només les teves ganes.
Suplement de material 5€ 
A càrrec de la Verònica Maraver

Celebrem el dia internacional del llibre amb un seguit d’ac-
tivitats per descobrir i compartir lectures i, també, alguna 
rosa.

REPTE LITERARI - SANT JORDI URÀNIC      

QUADERN NATURAL DE PRIMAVERA      

DIBUIXA UNA ROSA DE SANT JORDI PAS A PAS      
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PETIT CINECLUB  

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. 

Divendres 21 d’abril a les 17.30 h   
Què ens cal per fer un bon pastís de poma? Què ens mou 
a llançar una ampolla amb missatge al mar? Ho desco-
briràs en aquestes dues històries que ens parlen de la im-
portància de l’esforç i la constància per aconseguir el que 
ens proposem.

LA FADA DE LES ESTACIONS   

Dijous 20 d’abril, a les 18 h  
Aprèn a teixir un punt de llibre amb una flor mandala i com-
bina colors, textures i punts diferents.
Material: fil prim de 3 colors per a ganxet de 2mm
Cal tenir nocions de ganxet
A càrrec de LadyCrochet

Diumenge 23 d’abril, a partir de les 10.30 h 
Trobaràs un munt d’activitats, artesania, llibres i roses du-
rant tot el dia a la plaça Mañé i Flaquer.
A càrrec de l’Associació de Veïns i Comissió de Festes del 
Farró

PUNT DE LLIBRE DE GANXET 

SANT JORDI AL FARRÓ
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DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA:  
PARLEM DE DANSA 

NOVES MIRADES, ESPAI CREATIU DE TEATRE SOCIAL 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EXPLORA ELS JAR-
DINS I VIU ELS ARBRES    

Dilluns 24 d’abril, a les 18 h
En motiu del Dia Internacional de la Dansa, us convidem 
a endinsar-nos una mica en aquesta bonica i universal art 
escènica i del moviment. Què és la dansa? Per què i per a 
què la dansa? Parlarem sobre els seus orígens i farem un 
petit recorregut per les disciplines de la dansa clàssica, la 
dansa espanyola i algunes danses de l’Índia. 
A càrrec de l’Angi Brugueras, de l’Associació LiceXballet.

Dimarts, de 18 a 20 h 
Del 9 de maig al 13 de juny (6 sessions)
Vols aprendre eines de teatre social? T’interessa conèixer 
la diversitat cultural? Et preocupen els rumors i prejudicis 
sobre la població migrada? Vols compartir en un entorn 
intergeneracional i divers? En aquest taller a partir d’his-
tòries de vida, les relacions humanes, les diferències i les 
coincidències que tenim en el grup fent servir el teatre com 
a eina d’expressió i de transformació personal i social. Si 
tens 16 o més anys aquest és el teu projecte!
Inscripcions a: 661 571 790 o sarriaintercultural@qsl.cat
A càrrec del Servei d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi

Dimarts 9 de maig, a les 19 h
Presentació del llibre “Explora els jardins i viu els arbres. Jar-
dins i arbres singulars de Sarrià - Sant Gervasi”, amb Pepa 
Tort, autora del llibre. La presentació s’acompanyarà d’una 
projecció de fotografies de jardins i arbres del barri.
En col·laboració amb el diari ‘El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià’

INICIACIÓ A LA RÀDIO     

CLUB  DE LECTURA EN LITUÀ       

Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 26 d’abril al 31 de maig (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. Vidal

Dissabtes 6 de maig i 3 de juny, 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

ESPECTACLE: SOLO EVA   

Dijous 11 de maig, a les 18 h
La companyia Caprina ens presentarà aquesta pallassa 
que es diu EVA. Una EVA quotidiana i contemporània; de 
carn i ossos i amb costelles pròpies. Sense un Adam ni 
tampoc cap Pecat Original EVA viu en un conflicte intern 
entre “voler” i “haver de”. Presa de la seva rutina i de la 
seva dualitat, ensopegarà amb si mateixa cercant el Pa-
radís i ho farà tot per resoldre les seves dificultats tenint 
alhora l’oportunitat de fer una lectura genuïna de l’acte de 
“mossegar la poma” i de qüestionar-se sobre l’autoritat: 
ens creen o... ens creem? .
Per a tots els públics.
A càrrec de Cia Caprina

VISITA ALS JARDINS DEL BOSC BERTRAN      

Dissabte 13 de maig, a les 10.30 h
Passejada per parcs i jardins singulars del Putxet amb una 
visita especial als jardins del Bosc Bertran i un itinerari pel 
parc del Putxet. Amb la companyia de Pepa Tort, autora del 
llibre “Explora els jardins i viu els arbres”.
En col·laboració amb el diari ‘El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià’
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DIÀLEGS     

DIA EUROPEU DE LA MÚSICA    

Dimarts 13 de juny, a les 18 h
Diàlegs és el resultat de la intenció de construir una imatge 
del cos humà, muntada a partir de dues individualitats, dis-
soltes, fusionades i anul·lades per néixer en una de nova. 
Les autores en aquesta trobada mostraran els resultats del 
treball fet durant tot el procés de creació i convidaran a 
les persones assistents a fer un tastet amb un exercici de 
dibuix en directe.
A càrrec de Núria Ferrer i Maria Roger

Celebrem el dia europeu de la música amb les escoles de 
música farronenques Ars Viva i Acadèmia Marshall.
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CUINA URÀNICA

Aquest trimestre t’obrim la cuina de Vil·la Urània per aprendre 
receptes tradicionals de primavera… 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 22 de juny, a les 
18.30 h
L’escola Ars Viva et convida 
a fer de músic per un dia! 
Podràs participar en un ta-
ller de cant coral i un taller 
de percussió. A més a més, 
com a traca final, realitza-
ran un concert als jardins 
de la Vil·la Urània.
En col·laboració amb l’es-
cola Ars Viva

Dimecres 21 de juny a les 
18.30 h
L’alumnat de l’Acadèmia 
Marshall realitzarà una ma-
rató de música als jardins de 
la Vil·la Urània per comme-
morar el centenari del naixe-
ment de la cèlebre pianista 
barcelonina Alícia de Larro-
cha, considerada una de les 
millors pianistes internacio-
nals de la seva generació i 
directora de l’acadèmia du-
rant més de 50 anys.
En col·laboració amb l’Aca-
dèmia Marshall

ARS VIVA: FEM MÚSICA 
I MÚSICS!  

HOMENATGE A ALÍCIA 
DE LARROCHA  

Divendres 28 abril, 12 h
Divendres 9 juny, 12 h
Transformem la cuina de la 
Vil·la Urània en un laboratori!
El dia 28 d’abril Es faran es-
ferificacions, directa i inver-
sa, d’aliments amb ajuda 
d’alginat.
El 9 de juny: Farem fred 
per fer gelats. Començant 
pel nitrogen líquid i la neu 
carbònica per fer gelats de 
fruites i sucs i acabant amb 
les geladores.
En col·laboració amb el 
Col·legi Oficial de Químics

Divendres 5 de maig, de 
10.30 a 12.30 h
Sortim de la cuina per fer un 
dolç passeig pel barri! Co-
neixerem algunes pastisse-
ries tradicionals amb molta 
història, altres de modernes 
i contemporànies, fins i tot 
guanyadores de concursos! 
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

QUÍMICA A LA CUINA. 
SESSIÓ DOBLE!  

RUTA DE LES PASTIS-
SERIES DE PROXIMITAT 

FESTA RADARS    

Dijous 25 de maig a les 17.30 h 
La festa grossa del projecte Radars! Un projecte que va 
començar a Sant Gervasi-Galvany el desembre de 2012 
on entitats i ‘radars’ vetllen amb una mirada sensible i res-
pectuosa per les persones grans del barri. És una festa per 
totes les edats on hi haurà música, ball, animació, tallers i 
aperitius.
Lloc: Escola Els Arcs

Divendres 26 maig, a les 
18 h
En aquesta sessió parlarem 
sobre els processos inter-
ns pels quals passem les 
persones menstruants al 
llarg del cicle. Descobrirem 
quins aliments o infusions 
ens poden ajudar a tenir 
un cicle més lleuger i salu-
dable. Farem un tast d’infu-
sions i cuinarem plegades 
una recepta antiinflamatòria 
per pair els antulls mens-
truals de manera saludable. 
A càrrec d’Andrea Ruiz 
(Mespapaia)

Grup A: divendres 16 juny, 
d’11 a 13.30 h
Grup B: divendres 16 de 
juny, de 18 a 20.30 h
Nit de foc i de forn! Cele-
brem l´arribada de l´estiu 
amb mossegades! 
Al solstici d´estiu recordem 
que el sol és la nostra font 
de llum i vida menjant coca 
dolça. Crema, pinyons, frui-
ta, cabell d´àngel… brioix i 
full. Per a tots els gustos i 
per a tota la família.
Plus de material: 3 €  
A càrrec de Cristina Calvo

ALIMENTACIÓ CÍCLICA  

COQUES DE SANT 
JOAN  
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RUTES I VISITES GUIADES 

Dimarts 23 de maig, a les 
18 h
L’Edat Mitjana no fou una 
era fosca i estàtica, sinó 
un temps ple de colors, 
avenços tecnològics i co-
merç 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: 8,79 € (2 h)
A càrrec de Pedro Guerre-
ro, de Viaje a la Barcelona 
Secreta

RUTA URBANA: LA 
BARCELONA MEDIEVAL 

Dimarts 2 de maig, 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

RUTA URBANA: LA 
BARCELONA ROMANA 

Dissabte 29 d’abril, a les 
12 h
Dissabte 27 de maig, 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 Pedro Guerre-
ro de Viaje a la Barcelona 
Secreta

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

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.

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

MIRANT EL CEL ALLÀ ON  ES TROBEN LA CIÈNCIA I L’ART

CIÈNCIA “IN PROGRESS”

Dimecres 10 de maig, a les 18.30 h  
Com hem passat de canvi a emergència climàtica en pocs 
anys ens ha d’obrir els ulls i veure què està succeint.
Alguns patrons que en el passat es repetien, actualment 
es repeteixen amb més freqüència. 
Ens preguntem: Hi haurà més fenòmens extrems?.
A càrrec de Gemma Puig. Llicenciada en física. Meteoròlo-
ga de TV3 i Catalunya Ràdio.

Dimecres 3 de maig, a les 18.30 h 
Des de les coves rupestres fins avui l’art ha tingut una re-
lació molt estreta amb la tecnologia i la ciència. L’home 
de cromanyó ja emprava ossos específics per a pintar les 
coves, una tecnologia que s’ha desenvolupat al llarg de 
milers d’anys fins arribar als algoritmes de l’art digital. El 
vertader humanista, com Leonardo da Vinci, era i és un 
expert en tant en ciència i com en art, disciplines que s’han 
contraposat erròniament durant molts segles. Avui en dia 
vivim el naixement d’una tercera cultura, que per fi aboleix 
la absurda separació entre les “dues cultures” (ciències i 
lletres), inaugurant un humanisme modern. 
A càrrec de Anna Pou Van den Bossche, Historiadora de 
d’art i membre de l’ACCC

Divendres 2 de juny
Grup A, a les 21 h
Grup B, a les 22 h
Pujarem a la terrassa de la 6a planta de la Vil·la Urània per 
observar planetes i estrelles del cel de Barcelona.
A càrrec d’Àlex Rubio, d’ASTRO

Dilluns 19 de juny, a les 18.30 h
Descobrirem i experimentarem amb la ciència amagada 
en la màgica Nit de Sant Joan, la relació entre que és la nit 
més curta de l’any i el solstici d’estiu. Alhora parlarem de 
les diferents tradicions que l’envolten, com les més lliga-
des amb les bruixes.
A càrrec de Patricia Canut Hund, de ‘Lutravioleta’

Dimecres 26 abril, a les 18.30 h
L’autor ens presentarà el còmic, “Locura. Un elogio a la 
diferencia” (Norma Editorial) 
La preocupació per la nostra salut mental ha anat guan-
yant protagonisme en la societat durant els últims anys. 
No obstant això, estem fent tot el possible per protegir-la?
A càrrec de Jose Valenzuela expert en neurociència, en-
ginyeria, literatura i realitat virtual.

XERRADA: DE CANVI CLIMÀTIC A EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA: PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL TEMPS

XERRADA: ART I CIÈNCIA

OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES DE PRIMAVERA

XERRADA: LA NIT MÉS CURTA  

PRESENTACIÓ DEL COMIC: “LOCURA. UN ELO-
GIO A LA DIFERENCIA”   
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Dimecres 17 maig, a les 18.30 h
Si et preguntessim sobre persones LGTBI+ que han con-
tribuït i contribueixen al coneixement científic, quantes et 
vindrien al cap? Dues, una...? Cap? Amb motiu del Dia 
Internacional contra l’homofòbia, transfòbia i bifòbia, en 
aquesta xerrada coneixeràs algunes persones LGTBI+ del 
món de la ciència i quines dificultats han hagut d’afrontar 
degut a la seva identitat de gènere o orientació sexual. 
A càrrec de Mireia Querol Rovira de Biologueando: biòlo-
ga, guia de natura i divulgadora científica

Dimecres 24 maig, a les 18.30 h
En moltes pel·lícules de ciència ficció se’ns presenta un 
món distòpic on es pot dissenyar genèticament a humans 
per a que compleixin unes funcions de forma òptima. Avui 
dia ja tenim a l’abast tècniques d’edició genètica que per-
meten modificacions genètiques a la carta en qualsevol or-
ganisme, també en humans. Com pot arribar a ser aquest 
futur proper? Podem realment predir com som els éssers 
humans? Modificarem l’ADN de l’espècie humana per a 
crear éssers humans optimitzats?
A càrrec de Dra. Gemma Marfany. Catedràtica de genèti-
ca. UB Dr. Manel Esteller. Investigador ICREA. Fundació 
Josep Carreras

Dimecres 14 juny, a les 18 h 
Ja existeixen intel·ligències artificials capaces de compon-
dre una cançó, pintar un quadre o escriure qualsevol tipus 
de text. La creativitat ha deixat de ser una capacitat exclu-
sivament humana?
A càrrec de José Valenzuela, expert en neurociència, en-
ginyeria, literatura i realitat virtual.

XERRADA: PERSONES LGTBI+ EN LA CIÈNCIA 

XERRADA: GENÈTICA I EPIGENÈTICA  

XERRADA: IA PRESENT (I FUTURS POSSIBLES) DE 
LES INTEL·LIGÈNCIES ARTIFICIALS CREATIVES   

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).

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

COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Dimecres 21 juny, a les 18.30 h 
T’agradaria aprendre recerca biomèdica tot jugant a un 
escape room virtual? Com creus que es pot utilitzar el joc 
en l’educació científica? En aquest taller aprendrem què 
són la gamificació i aprenentatge basat en el joc i l’experi-
mentarem en primera persona: nosaltres posem el portàtil, 
només cal que porteu molta curiositat!
A càrrec de Jordi Lanuza Masdeu Doctor en biomedicina 
Doctor en biomedicina (UB),  responsable de la Unitat de 
Comunicació i Mecenatge de l’IDIBELL. 

TALLER: APRENDRE BIOMEDICINA AMB UN ES-
CAPE ROOM VIRTUAL?    

FESTA DE LA CIÈNCIA

Dimecres 7 de juny, a les 
18.30 h
Xerrada on es posa en va-
lor la riquesa natural de les 
platges de Barcelona, do-
nant especial importància a 
les problemàtiques marines 
generades pels éssers hu-
mans. En acabar es desen-
volupa un taller – joc de pre-
guntes.
A càrrec d’Anèl·lides

XERRADA: QUI VIU A 
LES PLATGES DE  
BARCELONA 

Divendres 28 abril, 12 h 
Divendres 9 juny, 12 h 
Consulta la pàg. 13

QUÍMICA A LA CUINA. 
SESSIÓ DOBLE!  

Dijous 8 juny, a les 18 h
Volem que aprenguis cièn-
cia 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 di-
vulgadora científica

LETSCIENCIE: FEM 
UNA PARTIDA?    
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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 

Un cicle on s’explicaran, en un ambient de comoditat i con-
fiança, alguns dels processos que poden viure les perso-
nes menstruants. 

CICLE MENSTRUACIÓ I MENOPAUSA

Divendres 12 maig, a les 18 h
En aquest taller aprofundirem sobre les quatre fases del 
cicle. I descobrirem què ens passa en l’àmbit físic i emo-
cional en cadascuna d’elles. Aprendrem a fer un registre 
del cicle i de quina manera podem treure-li profit a les dife-
rents fases, acollint-les i trobant que és allò que millor ens 
funciona en cada moment.
A càrrec d’Andrea Ruiz (Mespapaia) 

Divendres 26 de maig, a les 18 h  
Consulta la pàgina 13

Dilluns 15 de maig, a les 18 h
Xerrada per acompanyar en l’entesa de la transició me-
nopàusica i com actuar pel benestar, la salut i el goig. 
Presentació dels resultats de l’estudi: “Atenció sanitària 
a menopausa i climateri”. Una posada en comú sobre la 
manca d’informació i el marc de violència que comporta el 
desconeixement sobre els canvis que tenen lloc en l’etapa 
del climateri i la menopausa.
Carolina Ackermann, divulgadora, activista i investigadora 
especialitzada en menopausa i climateri. Creadora de la 
agenda anual “Mujer Sin Reglas” Fundadora de l`Associa-
ció ‘La vida en rojo’

Dimecres 31 de maig, a les 18 h
La sexualitat forma part de l’experiència humana al llarg de 
totes les etapes que vivim. 
Dedicarem aquest espai a desvetllar sabers i els sentirs 
que tenen a veure amb aquesta fase del cicle vital femení 
que es caracteritza, entre altres coses, per viure “sense 
regles” i que, malgrat aportar poder personal és socialment 
poc reconeguda.
A càrrec de Núria Beitia Hernández, psicòloga i divulgadora

Divendres 19 maig, a les 18 h
En aquest taller parlarem sobre el dolor menstrual, veurem 
què és normal i què no. Descobrirem les diferents causes 
per les quals podem patir aquest dolor i aprendrem com 
rebaixar o prevenir aquest mal tan comú.
A càrrec d’Andrea Ruiz (Mespapaia)

Dilluns 12 de juny, a les 18.30 h  
La menopausa és una etapa natural de la salut femenina 
que apareix a partir dels 45 anys. En aquesta xerrada, par-
larem sobre el que ocorre en aquesta etapa i com cuidar-
nos, amb claus molt pràctiques per cuidar
 la teva salut en l’àmbit físic i emocional. Vine a conèixer 
com l’alimentació, les plantes o els hàbits de vida, poden 
ser grans aliats naturals en aquesta etapa de la vida
A càrrec de Marta León, autora de ‘La revolución invisible’

XERRADA: CONEIXEMENT DEL CICLE    

ALIMENTACIÓ CÍCLICA 

XERRADA: BENVINGUDA MENOPAUSA     

XERRADA: VIURE I GAUDIR, AMB PLENITUD, DEL 
CLIMATERI I LA MENOPAUSA

XERRADA: DOLOR I MENSTRUACIÓ      

XERRADA: ALIMENTACIÓ I MENOPAUSA  
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AMICITYGURUMI: CONVOCATÒRIA D’AMIGURUMIS

De l’11 d’abril al 31 de maig 
Què és l’Amicitygurumi? Una instal·lació d’éssers i objec-
tes que podem trobar en una ciutat. Això si, han de ser 
éssers i objectes fets en amigurumi, una tècnica d’origen 
japonès que consisteix a teixir en 3D de ganxet. Teniu fins 
al dimecres 31 de maig per fer-nos arribar el vostre ami-
citygurumi. Durant tota la setmana tèxtil i fins a mitjans 
de juliol, muntarem una instal·lació al vestíbul de la Vil·la 
Urània que podràs visitar lliurement. Hi haurà premis per 
als amigurumis més originals, divertits i ben acabats. Tots 
els amigurumis seran retornats als seus propietaris un cop 
desmuntada la instal·lació. 
Hi col·labora: Lalanalú

Dijous 27 d’abril, 18 maig i 22 de juny, 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 14 i 21 d’abril, 5 i 19 de maig, 2 i 16 de juny, 
a les 18 h
Si fas patchwork a casa i t’agradaria trobar-te amb altres 
persones que també en fessin per compartir experiència 
i coneixements, no t’ho pensis i vine a Vil·la Urània a les 
“Tardes de patch”!
Aquestes estones no estan supervisades per professorat. 
Són sessions per a persones aficionades al patchwork que 
ja en tenen nocions.

TARDES DE PATCH

22/23

Dissabtes 22 d’abril, 6 de maig i 17 de juny 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.

“TERÀPIA” TEIXIRIL   
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Dissabte 13 de maig, 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

COSTURA SOLIDÀRIA: LES LLETRES DE LA RITA

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’abril, a les 18 h 
Consulta la pàg. 9

ESPECIAL SANT JORDI:  
PUNT DE LLIBRE DE 
GANXET Dijous 1 de juny, a les 18 h

Aprèn a teixir una samarre-
ta de ganxet de dalt a baix, 
amb una senzilla costura 
sota les mànigues. Per a 
aquest taller, utilitzarem el 
patró Samarreta Marina de 
Lalanalú i explicarem com 
a adaptar-la a talles dife-
rents així com variacions 
en el model. Coneixements 
previs: - cadeneta - punt 
baix - punt ras - teixir recte 
- teixir en forma tubular Ma-
terial necessari: - llana gruix 
DK (100 g - 200 m) en un o 
dos colors - ganxet per al fil 
que s’utilitzi al taller (per un 
gruix DK, 4 o 4.5 mm) - mar-
cador - tisores - cinta mètri-
ca - agulla llanera
A càrrec de Lalanalú

SAMARRETA  
AIGUAMARINA 

Dijous 4 de maig, a les 
18 h
T’agraden els ninots de 
ganxet? Els amigurumis 
estan teixits a ganxet i ens 
permeten crear una infinitat 
de formes. Durant el 2022 
va haver-hi i una petita fa-
mília de conills en el Turó 
Parc, així que en aquest ta-
ller teixirem la nostra versió 
d’amigurumi d’un conill per 
a recordar a aquests visi-
tants no freqüents a l’aire 
lliure a la ciutat.
Material: fils de cotó de di-
ferents colors, marcador de 
punt i ganxet de 4 o 4,5 mm
Cal tenir nocions bàsiques 
de ganxet: cadeneta, punt 
baix, augments i disminu-
cions
A càrrec de Lalanalú

AMIGURUMIS DE 
 CIUTAT 

24/25

TOUR DE TEIXITS

Grup A: divendres 12  de maig, a les 16.30 h
Grup B: divendres 26 de maig,  a les 16.30 h  
Aprèn i coneix en directe les diferents fibres i teixits que 
pots trobar als Encants, teixits amb els quals pots fer les 
teves peces de vestir i els teus complements.
Preu: 6,59 €
Punt de trobada: es comunicarà a les persones inscrites dos 
dies abans de l’inici de l’activitat 
A càrrec de Nadia Mediavilla

TE i TRICOT 

Dijous 25 de maig i 15 de juny, a les 18 h  
Si t’agrada tricotar amb ganxet o fent mitja i vols conèixer 
gent amb la mateixa afició per compartir idees, projectes 
o simplement passar l’estona, no dubtis a venir a les 
tardes de tricot.
Aquestes estones no estan supervisades per professorat.

JA NO TENIM EDAT
INSTAL·LACIÓ: PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

Dimecres 17 de maig de 10 a 14 h 
Projectes interdisciplinaris és una assignatura del centre 
ESDAPC (Estudis Superiors de Disseny de Catalunya) on 
els estudiants de les 4 especialitats, gràfic, interiors, moda 
i producte treballen en equips per desenvolupar un pro-
jecte experiencial amb la col·laboració de diferents agents 
socials i culturals vinculats a l’entorn local. 
Reflexionant al voltant de les persones més grans de se-
tanta-cinc anys que viuen de manera independent.
Pot una peça o instal·lació marcadament tèxtil mostrar els 
seus desitjos, anhels i inquietuds?
Us convidem a descobrir i a participar en la posada en es-
cena del que han realitzat durant aquest any.
A càrrec de l’alumnat de 3r de l’ESDAPC campus Llotja

RUTES i VISITES GUIADES



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 20 de maig, a 
les 11 h
Customitza les teves sa-
marretes i vestits d’estiu 
amb aquest delicat coll de 
ganxet. Cal tenir nocions de 
ganxet.
Material: Fil de cotó prim i 
ganxet de 3mm
A càrrec de Lady Crochet

COLLARET VINTAGE 
DE GANXET 

Dissabte 17 de juny, a les 11 h
Aquest estiu protegeix-te del 
sol amb aquest gorro de pla-
tja de ganxet fet per tu ma-
teixa. Cal tenir nocions de 
ganxet.
Material: 2 cabdells de fil de 
cotó Paris de DROPS o Bo-
mull-Lin de DROPS o similar 
per a ganxet de 4,5mm.
A càrrec de Lady Crochet   

GORRO DE PLATJA DE 
GANXET 

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

Dies de recollida: del dimarts 30 de maig al dimarts 6 de 
juny, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dia de l’intercanvi: divendres 9 de juny, 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 voluntària inscriu-t’hi a través del 
nostre web.

RENOVA LA ROBA: MERCAT D’INTERCANVI 

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 6 al 10 de juny no et voldràs perdre cap activitat. 
Cada dia tindreu una proposta tèxtil per triar. Aquestes ac-
tivitats poden tenir un suplement en concepte de material.

SETMANA TÈXTIL

Dissabte 10 de juny, a les 
11 h
Acabarem la Setmana Tèx-
til sortint el dissabte a cele-
brar el Dia Mundial de Teixir 
en Públic. 
Lloc de trobada: Plaça de 
la Torre
Col·labora: Katia i Lalanalú

WWKIP-DIA MUNDIAL 
DE TEIXIR EN PÚBLIC 

Del 6 de juny  al 17 de 
juliol
Podràs venir a visitar la ins-
tal·lació que haurem muntat 
amb tots els amigurumis re-
buts.

INSTAL·LACIÓ AMICITY-
GURUMI  

aula  
ambiental
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TANCA ELS ULLS I ESCOLTA GRÀCIA 

Dimecres 26 d’abril, a les 17.30 h  
En aquesta passejada, amb els ulls tancats i l’ajuda d’un 
sonòmetre, descobrirem els sons que formen part de la 
Vila i coneixerem com es gestiona la contaminació acústi-
ca en entorns urbans. Mentre passegem pels carrers de la 
Vila, ens endinsarem en la història i els paisatges sonors 
del barri.
A càrrec de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona 
- XEAB

GROOVE

Divendres 28 d’abril, a les 17 h   
Per celebrar el dia de la dansa, emmarcat aquest 2023 a 
la Setmana Sense Soroll, us convidem a una sessió de 
Groove amb auriculars.
El Groove és una experiència de ball dinàmica, interactiva i 
creativa amb una música molt variada. És la medicina per-
fecta per a equilibrar cos, ment, cor i ànima. Us convidem 
a descobrir aquesta tendència tan de moda i a gaudir-ne 
d’aquesta experiència.
A càrrec de Pilar Gonzalo

LA FÀBRICA DEL SOL PAM A PAM 

Dimarts 9 de maig, a les 17.30 h 
Descobrirem quines són les solucions ambientals incorpora-
des a La Fàbrica del Sol, un edifici que ha estat testimoni de la 
transició cap a la sobirania energètica: del pas de les energies 
fòssils a les renovables. Incorpora diferents solucions sosteni-
bles per millorar l’eficiència energètica com són la generació 
d’energies renovables, l’estalvi d’aigua, la conservació de la 
biodiversitat i una mobilitat més sostenible, entre d’altres.
A càrrec de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barce-
lona - XEAB

SETMANA SENSE SOROLL 

Servei d’educació i informació ambiental del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. Situat al Centre Cívic Vil·la Urània 
ofereix serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fomen-
tar la cultura de la sostenibilitat.

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

LA FESTA DE LES FLORS

Divendres 12 de maig, a 
les 12 h 
La muntanya de Montjuïc 
acull els primers roserars 
públics de la ciutat. Amb 
aquesta passejada els co-
neixerem i gaudirem de la 
diversitat botànica d’aquests 
jardins que, amb tota la seva 
riquesa i complexitat d’usos, 
formen part d’un dels grans 
pulmons verds de la ciutat: el 
Parc de Montjuïc.  
A càrrec de la Xarxa d’Equi-
paments Ambientals de Bar-
celona - XEAB

LES ROSES DE  
MONTJUÏC  

Dilluns 22 de maig, a les 
17 h  
En aquesta passejada per 
Collserola activarem els 
nostres sentits per observar 
rastres i petjades, detectar el 
cant dels ocells, l’olor de les 
flors, el tacte de les fulles… 
Tot per conèixer la biodiver-
sitat propera a Barcelona, 
tan comuna però alhora so-
vint desconeguda. 
A càrrec de Biologueando.

RUTA: LA BIODIVERSI-
TAT DE COLLSEROLA  

Dimarts 6 de juny, a les 
17.30 h 
Jugarem al primer escape 
room de temàtica ambien-
tal de la ciutat. L’astúcia, el 
coneixement i el treball en 
equip seran clau per complir 
la missió: evitar una catàs-
trofe i escapar-se del canvi 
climàtic. 
A càrrec de la Xarxa d’E-
quipaments Ambientals de 
Barcelona - XEAB   

ESCAPA’T DEL CANVI 
CLIMÀTIC

Consulta la pàg. 26

RENOVA LA ROBA: 
MERCAT D’INTERCANVI  



XERRADA: OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA.  
LA METEO DE KM 0

Divendres 9 de juny, a les 18 h  
En aquesta xerrada constatarem com els observadors 
meteorològics som com notaris del temps i que una bona 
observació és un pas previ imprescindible per una bona 
previsió meteorològica. 
Abans però farem una visita comentada a l’espai expositiu 
Comas i Solá que va ser a més d’astronom un dels funda-
dors de l’Observatori Fabra. 
Xerrada a càrrec de Carles Nerín i Alfons Puertas, meteoròlegs 
de l’Observatori Fabra i Pedro Guerrero de Viatge a la Barce-
lona Secreta

FEM DE TREMENTINAIRES  

Dissabte 10 de juny, a les 10 h   
En aquest taller coneixerem la història de les Trementinaires 
i  les plantes medicinals. Les trementinaires eren dones que 
recol·lectaven herbes remeieres i elaboraven remeis arreu de 
Catalunya. Aprendrem a identificar algunes d’aquestes plantes 
i elaborarem algun ungüent!
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys
A càrrec de MEL Educació Ambiental

PASSEGEM PER EL PARC DE LA TAMARITA

Dissabte 10 de juny, a les 11.30 h  
Passejarem pels Jardins de la Tamarita i us presentarem la 
flora i fauna que conviu, cada dia, amb el veïnat. Molt sovint 
sentim a parlar de la biodiversitat però poques vegades ens 
parem a pensar què significa ni ens adonem que la tenim a 
tocar. Descobrirem la importància que té aquest jardí històric 
adaptat a parc urbà per a conservar la natura.
A càrrec de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barce-
lona - XEAB

DIA DE LA NATURA

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

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

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC

CICLE D’AGRICULTURA DE PROXIMITAT DE  
SARRIÀ - SANT GERVASI

Divendres 9 de juny, a les 
18 h  
La marca de garantia Pro-
ducte de Collserola és 
un distintiu de productes 
agroalimentaris de qualitat, 
proximitat, garantia, territori, 
identitat i de temporada que 
estan produïts en l’àmbit te-
rritorial del Parc Natural.
Vine a conèixer alguns d’a-
quests productes, tot cuinant 
una deliciosa recepta.  
A càrrec de Muntsa Holgado

CUINEM AMB PRODUC-
TES DE COLLSEROLA 

Dissabte 17 de juny, a les 
12.30 h   
A Barcelona encara hi ha 
vinya i volem que la visitis 
per conèixer la llarga tradició 
vinícola de la ciutat i la serra 
de Collserola. Et convidem a 
passejar per la finca munici-
pal d’on surten uns vins i olis 
singulars i, alhora, obrir-te 
les portes del projecte d’agri-
cultura social que hi impul-
sem des de L’Olivera.
Hi descobriràs el patrimoni 
rural d’una masia centenària 
del segle XVI i el dia a dia 
d’un celler com n’hi ha pocs. 
Per acabar la visita tastaràs 
els vins i olis que neixen de 
Can Calopa ja sigui a la cui-
na antiga de la masia o, si fa 
bon temps, a la terrassa-mi-
rador amb vistes al Tibidabo.
Suplement: 16,20 €
A càrrec de L’Olivera.

TASTA CAN CALOPA



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: 11 d’abril
+info: eflasaleta@bcn.cat

Inscripcions noves: a partir del dilluns 27 de març. En línia 
a través del nostre web. 
Activitats puntuals o trimestrals on poder gaudir en famí-
lia a partir de tallers artístics i experimentacions. Totes 
les propostes són cuidades i adaptades a les necessitats 
dels infants.

TALLERS FAMILIARS 0-3: EXPRESSIONS DE LA 
SALETA 
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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 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)
17 d’abril > 19 de juny 
Preu: 60,24 € (8 h) (1 adult + 1 infant) 

A càrrec de Marta Oro de Múxics

Renovacions tallers: del 13 al 24 de març (només per les 
famílies inscrites en els tallers d’hivern). En línia a través del nostre web.
Inscripcions noves: a partir del dilluns 27 de març. En línia 
a través del nostre web.

TALLERS TRIMESTRALS

EXPERIÈNCIES CREATIVES EN FAMÍLIA
Dimarts d’11 a 12.30 h (mares/pares amb infants de 18 mesos 
a 3 anys)
Taller d’experimentació plàstica amb diferents mate-
rials per apropar als infants al llenguatge creatiu, al 
mateix temps que la vivència compartida reforça el vin-
cle adult i infant.
• JUGANT AMB PINTURA, ESCLATEM COLORS   

25 d’abril > 9 de maig
• JUGANT AMB PAPER, FEM PASTETES  

16 de maig > 30 de maig
• JUGANT AMB FANG, FANGUEGEM  

6 de juny > 20 de juny 
Preu taller monogràfic: 33,88 € (4,5 h) (1 adult + 
1 infant) 
Plus de material: 6 €

A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives

MASSATGE INFANTIL 
Taller on aprendràs a fer aquest massatge al teu bebè 
i en el qual podràs compartir amb altres mares i pares 
moments o situacions similars a la teva.
Divendres d’11 a 12.30 h (mares/pares amb nadons d’1 a 8 
mesos)
28 d’abril > 26 de maig
Preu: 56,47€ (7,5 h) (1 adult + 1 infant)
A càrrec de Judit Agulló
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Dijous 13 i 27 d’abril, 11 i 25 de maig, 8 i 22 de juny 
d’11.30 a 13.30 h
Inscripció prèvia a:  
alba.santgervasi@albalactanciamaterna.org
Alba Lactància Materna ofereix informació i suport a totes 
les mares que vulguin gaudir d’una lactància exitosa.

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

Espais oberts i gratuïts.  
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  
• JOC SENSORIAL  20 i 27 d’abril (mares/pares amb infants 

de 18 mesos a 3 anys)
• JUGUEM AMB HERBES AROMÀTIQUES: OLORS, 

COLORS I TEXTURES 4 i 11 de maig  (mares/pares amb 
infants de 12 mesos a 3 anys)

• FEM PASTA DE SAL 18 i 25 de maig  (mares/pares amb 
infants de 18 mesos a 3 anys)

• JUGUEM EN RODÓ: LLISCAR, RODAR, BOTAR 1 i 8 
de juny  (mares/pares amb infants de 12 a 24 mesos)

Preu: 7,54€ (sessió) (1 adult + 1 infant)
A càrrec de Sandra Rodríguez d’Experiències Creatives i 
Marta Blanco

SESSIONS D’EXPERIMENTACIÓ I JOC 

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 d’11 a 12.30 h (mares/pares amb nadons de 0 a 9 mesos)
2 de juny > 23 de juny
Preu: 45,18  € (6 h) (1 adult + 1 infant) 
A càrrec de Judit Agulló

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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CASAL INFANTIL: DE I4 A 6è

CASAL DIARI

Espai de trobada diari per a infants de I4 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 d’I4 a 6è de primària
• Dijous, grup I3 (aquest grup tindrà 

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

de primària
Preu:  
Grup i3 i i4 (1 dia a la setmana) > 14.38 € / trimestre 
Grup De i5 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 de primavera (abril-
juny) a partir de l’11 d’abril, de manera telemàtica, enviant 
un correu a: infantil@vilaurania.net

Inici de les activitats dimarts 11 d’abril
+info: infantil@vilaurania.net

CASAL D’ESTIU

Preinscripcions a partir del 15 d’abril, a les 00:00 h, a: 
barcelona.cat/vacances
Casal d’estiu per setmanes:  
4 setmanes, del 26 de juny al 21 de juliol.
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Preu: 70,10 € / setmana
GrupS:
• ‘L’estiu dels petits’: d’I4 (cursant I4) a 2n de primària
• ‘Estiu a Urània!’: de 3r a 6è de primària
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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 21 d’abril, a les 17.30 h

PETIT CINECLUB

CALENDARI FESTIU

Divendres 21 d’abril, a les 11 h
Per a infants de 6 mesos a 3 anys i les seves famílies.
Cinc contes cinc per descobrir la música, la poesia, els 
animals, els nombres, els instruments...un munt d’aprenen-
tatges que ens portaran del bressol... a la lluna!
A càrrec de Gina Clotet de UMPALUMPA.

Dissabte 10 de juny, a les 10 h
Consultar la informació detallada a la pàgina 30

SANT JORDI: ESPECTACLE DE CONTES ‘DEL 
BRESSOL A LA LLUNA’

DIA DE LA NATURA: ‘FEM DE TREMENTINAIRES’

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: 



associació
d’entitats

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIES

XERRADES

Dimarts 9 de maig, a les 18.45 h
L’arribada de la canalla a casa ens destarota. Fa que tot 
canviï i que ens haguem d’ajustar a ritmes diferents, a dinà-
miques diferents, a temporades d’incertesa i d’emocions 
canviants. I una de les coses que es veu més afectada és la 
vida de parella. Sobretot la vida íntima, les relacions sexuals 
i els moments d’intimitat. En aquest taller parlarem sobre 
això i donarem algunes pautes per començar a restablir allò 
que un dia teníem i ara sembla que haguem perdut.
A càrrec de Sílvia Catalán, psicòloga, sexòloga i terapeuta 
de parella

Dimarts 30 de maig, a les 18.30 h
El propòsit d’aquest taller és trencar amb estereotips, opi-
nions racistes i estigmes que existeixen en la nostra societat 
i que perpetuen accions, comentaris i pensaments racistes. 
Per viure-ho de més aprop, la Fàtima Balde ens parlarà en 
primera persona de com ha viscut ella el fet de ser una dona 
negra a Barcelona. 
A càrrec de Fàtima Balde, supervivent d’ASI, formadora i 
educadora infantil

XERRADA: ‘SEXUALITAT DESPRÉS DE LES CRIA-
TURES’

XERRADA: ‘ANTIRACISME PER FAMÍLIES’

Dilluns 19 de juny, a les 18 h
“Karibu!” és un espectacle musical d’animació de caire fami-
liar i per a totes les edats on a través de les cançons, danses 
i dinàmiques es promouen i es treballen de forma explícita 
valors com la interculturalitat, la solidaritat, la cooperació i 
els Drets dels Infants.
Un espectacle vivencial, diferent i únic que parteix del po-
tencial que la música ofereix per a experimentar i viure va-
lors humans.
A càrrec de Carles Cuberes, Karibu.

FESTA DE FINAL DE CURS



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

DJ 13 11.30 h Grup de suport a la lactància, 
Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 14 17.30 h SANT JORDI Quadern natural 
de primavera PÚBLIC ADULT

DV 14 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 14 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DM 18 18 h SANT JORDI: Dibuixa una rosa 
pas a pas PÚBLIC ADULT

DJ 20 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
joc sensorial

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 20 18 h SANT JORDI: Punt de llibre de 
ganxet PÚBLIC ADULT

DV 21 11 h
SANT JORDI Espectacle per 
petita infància: ‘Del bressol a la 
la lluna’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 21 17.30 h DIVERDIVENDRES: Petit Cine-
club: ‘La fada de les estacions’

PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 21 18 h Cinefòrum PÚBLIC ADULT

DV 21 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DS 22 17 h “Teràpia” teixiril PÚBLIC ADULT

DS 22 18 h Teatre: M.A.R. Un discurso plás-
tico a través del espacio PÚBLIC ADULT

DL 24 18 h Dia de la Dansa: Parlem de 
dansa PÚBLIC ADULT

DC 26 17.30 h Tanca els ulls i escolta Gràcia PÚBLIC ADULT

DC 26 18.30 h Presentació del còmic: ‘Locura. 
Un elogio a la diferencia’ PÚBLIC ADULT

DJ 27 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
joc sensorial

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 27 11.30 h Grup de suport a la lactància, 
Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 27 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 28 12 h Química a la cuina PÚBLIC ADULT

ABRIL

DT 2 18 h Ruta: La Barcelona romana PÚBLIC ADULT

DC 3 18.30 h Xerrada: Art i ciència PÚBLIC ADULT

DJ 4 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
herbes aromàtiques

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 4 18 h Amigurumis de ciutat PÚBLIC ADULT

DV 5 10.30 h Ruta: pastisseries de proximitat PÚBLIC ADULT

DV 5 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 5 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DS 6 17 h “Teràpia” teixiril PÚBLIC ADULT

DT 9 18.45 h Xerrada: Sexualitat després de 
les criatures PÚBLIC ADULT

DT 9 19 h Presentació llibre: Explora els 
jardins i viu els arbres

PÚBLIC ADULT

DT 9 17.30 h Visita: La fàbrica del Sol pam a 
pam

PÚBLIC  
FAMILIAR

DC 10 18.30 h Xerrada: de canvi climàtic a 
emergència climàtica PÚBLIC ADULT

DJ 11 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
herbes aromàtiques

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 11 11.30 h Grup de suport a la lactància, 
Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 11 18 h Espectacle: Solo Eva TOTS ELS 
PÚBLICS

DV 12 12 h Visita: Les roses de Montjuïc PÚBLIC ADULT

CALENDARI D’ACTIVITATS

MAIG
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DV 28 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC FAMI-
LIAR

DV 28 17 h Groove PÚBLIC ADULT

DS 29 12 h Visita a l’espai expositiu Josep 
Comas i Solà PÚBLIC ADULT

 



CALENDARI D’ACTIVITATS

DV 12 16.30 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 12 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 12 18 h Xerrada: Coneixement del cicle PÚBLIC ADULT

DS 13 10.30 h Visita als jardins del Bosc  
Bertran PÚBLIC ADULT

DS 13 10.30 h Costura: les lletres de la rita PÚBLIC ADULT

DL 15 18 h Xerrada: Benvinguda  
menopausa PÚBLIC ADULT

DC 17 10h
Ja no tenim edat
Instal·lació: projectes  
interdisciplinaris

PÚBLIC ADULT

DC 17 18.30 h Xerrada: Persones LGTBI+ en 
la ciència PÚBLIC ADULT

DJ 18 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
pasta de sal

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 18 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DV 19 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 19 18 h Cinefòrum PÚBLIC ADULT

DV 19 18 h Xerrada: Dolor i menstruació PÚBLIC ADULT

DV 19 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DS 20 11 h Collaret vintage de ganxet PÚBLIC ADULT

DL 22 17 h Ruta: La biodiversitat de Collse-
rola

PÚBLIC  
FAMILIAR

DT 23 18 h Ruta: la Barcelona medieval PÚBLIC ADULT

DC 24 18.30 h Xerrada: Genètica i epigenètica PÚBLIC ADULT

DJ 25 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
pasta de sal

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 25 11.30 h Grup de suport a la lactància, 
Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 25 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 26 16.30 h Tour de teixits PÚBLIC ADULT

DV 26 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC FAMI-
LIAR

DV 26 18 h Cuina: Alimentació cíclica PÚBLIC ADULT

DS 27 12 h Visita a l’espai expositiu Josep 
Comas i Solà PÚBLIC ADULT

DT 30 18.30 h Xerrada: Antiracisme per famí-
lies PÚBLIC ADULT

DC 31 18 h
Xerrada: Viure i gaudir amb 
plenitud del climateri i la meno-
pausa

PÚBLIC ADULT

 

CALENDARI D’ACTIVITATS 44/45

JUNY

DJ 1 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem en rodó

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 1 18 h Samarreta aiguamarina PÚBLIC ADULT

DV 2 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 2 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DV 2 21 i 22h Observacions astronòmiques PÚBLIC ADULT

DT 6 17.30 h Escapa’t del canvi climàtic PÚBLIC  
FAMILIAR

DC 7 18.30 h Xerrada: Qui viu a les platges 
de Barcelona? PÚBLIC ADULT

DJ 8 11 h i 17 h Sessions d’experimentació i joc: 
juguem en rodó

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 8 11.30 h Grup de suport a la lactància, 
Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 8 18 h LETSCIENCE:  
Fem una partida? PÚBLIC ADULT

DV 9 12 h Química a la cuina PÚBLIC ADULT

DV 9 17.30 h Mercat d’intercanvi:  
Renova la roba PÚBLIC ADULT

DV 9 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 9 18 h Xerrada: Observació meteorolò-
gica, la meteo de km 0 PÚBLIC ADULT



CALENDARI D’ACTIVITATS

DV 9 18 h Cuinem amb productes de 
Collserola PÚBLIC ADULT

DS 10 10 h Fem de trementinaires PÚBLIC  
FAMILIAR

DS 10 11 h WWKiP: Dia mundial de teixir en 
públic PÚBLIC ADULT

DS 10 11.30 h Passegem per el parc de la 
Tamarita PÚBLIC ADULT

DS 12 18.30 h Xerrada: Alimentació i meno-
pausa PÚBLIC ADULT

DT 13 18 h Diàlegs PÚBLIC ADULT

DC 14 18 h Xerrada: IA: present de les in-
tel·ligències artificials creatives PÚBLIC ADULT

DJ 15 18 h Te i tricot PÚBLIC ADULT

DV 16 11 h Cuina: coca de Sant Joan PÚBLIC ADULT

DV 16 17.30 h DIVERDIVENDRES PÚBLIC  
FAMILIAR

DV 16 18 h Cuina: coca de Sant Joan PÚBLIC ADULT

DV 16 18 h Cinefòrum PÚBLIC ADULT

DV 16 18 h Tardes de Patch PÚBLIC ADULT

DS 17 11 h Gorro de platja de ganxet PÚBLIC ADULT

DS 17 12.30 h Tasta Can Calopa PÚBLIC ADULT

DS 17 17 h “Teràpia” teixiril PÚBLIC ADULT

DL 19 18 h Festa de final de curs PÚBLIC  
FAMILIAR

DL 19 18.30 h Xerrada: La nit més curta PÚBLIC ADULT

DC 21 18.30 h Concert: homenatge a Alicia de 
Larrocha

TOTS ELS 
PÚBLICS

DC 21 18.30 h Aprendre biomedicina amb un 
escape room virtual PÚBLIC ADULT

DJ 22 11.30 h Grup de suport a la lactància, 
Alba Lactància

PÚBLIC  
FAMILIAR

DJ 22 18 h Cineknitting PÚBLIC ADULT

DJ 22 18:30 h Tallers de música i concert TOTS ELS 
PÚBLICS
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c/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
Tel. 93 706 12 95
     Ferrocarril: Sant Gervasi L6, 
     Pl. Molina L7, Gràcia L6 o L7 
     V15, V17, D40, 27, 24, 114
     Fontana L3
     Gran de Gràcia, 155

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

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi


