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Plaça Consell de la Vila, 7
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Barcelona, 3 de maig 2012

L’Associació de veïns i amics del barri de Laforja , reunida en Junta el 2-5-2012,  va acordar per unanimitat 
donar total suport a la reivindicació dels veïns que defensen la Vil·la Urània, i considera que l’enderroc 
d’aquesta només addueix a la inexistent sensibilitat en preservar la història del barri i de Catalunya.

EXPOSICIÓ FETS

Josep Comas i Solà
• 1868  neix a Barcelona, fou  l’impulsor de l’astronomia moderna a Catalunya
• amb 15 anys estudià un meteorit caigut a Valls
• 1885 realitzà treballs sobre l’eclipsi de Lluna i la pluja de meteors de les Andromèdides
• 1886 estudià física i matemàtiques a la Universitat de Barcelona
• 1890 comença les seves observacions sobre Mart, Júpiter i el Sol, presentant un mapa del planeta a la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
• 1894 es llicencià
• 1895-1897 s’esdevé astrònom de l’Observatori Català de Sant Feliu de Guíxols
• 1900 i 1905 per encàrrec de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de la qual n’era 

membre, estudià l’eclipsi de Sol 
• 1904 es nomenat Director de l’Observatori Fabra
• 1907 i 1909 determina el diàmetre de Mercuri observant el seu transit per davant del Sol
• Entre 1890 i 1937 se li atribueix els estudis de recerca: les observacions de Saturn, l’atmosfera de 

Tità, els asteriodes (Barcelona, Alphonsina, Amelia,..), cometes (32P/Comas Solà,..)
• 1911 fundà la Societat Astronòmica d’Espanya, després Societat Astronòmica d’Espanya i Amèrica, 

ocupant la Presidència
• 1931 va ser nomenat  Director del Servei d’Astronomia de Catalunya de la Generalitat republicana
• va ser membre d’honor de nombroses societats astronòmiques d’arreu d’Europa
• gran difusor de l’astronomia en la seva faceta de periodista i divulgador científic va deixar un llegat 

de nombrosos articles, llibres, treballs de divulgació  astronòmica
• el seu nom consta en el cràter de Mart i en el cràter de Serralada Montes, com a mostra del 

reconeixement internacional al seu treball 
• la seva trajectòria científica, les seves incomptables visites guiades a l’Observatori Vil·la Urània i a 

l’Observatori Fabra van propiciar la proximitat de l’astronomia als barcelonins
• 1937 mor a Barcelona a causa d’una broncopneumònia llegant la seva casa-torre Vil·la Urània, els 

seus terrenys, els seus valuosos aparells astronòmics, a la ciutat de Barcelona



                                          

Vil·la Urània
• Casa-torre ubicada al barri de Gràcia amb límit amb Sant Gervasi (Saragossa, 29 i Via Augusta, 102)
• 1899 Josep Comas hi va a viure i l’anomena Vil·la Urània en honor a la musa de l’astronomia. 

S’esdevé l’Observatori astronòmic privat de Josep Comas i Solà fins el 1937, data de la seva mort
• 1937 Josep Comas i Solà en el seu testament diu: “......"... lega la casa-torre que consigna poseer en la 

calle de Zaragoza número veintinueve de esta ciudad al Ayuntamiento de la presente ciudad de 
Barcelona con destino a observatorio popular, grupo escolar o institución cultural que se juzgue 
conveniente, deseando que se conserven en la finca, diplomas, medallas, objetos artísticos y 
científicos y demás recuerdos del testador."

• 1942 es ratifica la cessió
• 1963 es desmantella l’Observatori i els instruments es van poder recuperar i restaurar essent exposats 

a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
• 1965 s’hi ubica un Parvulario Municipal
• 1994 es demana a l’Ajuntament de Barcelona la requalificació d’equipament públic i inclusió en el 

catàleg d’edificis protegits. Ambdues demandes són denegades
• 1994 i 1997 l’Ajuntament de Barcelona intenta vendre la finca restant fallida per vulneració 

testamentària
• 2009 l’Associació de Veïns i amics del barri de Laforja demana en una reunió amb el Districte que no 

es tanqui el parvulari. Cas omís.
• 2009 l’Associació de Veïns i amics del barri de Laforja presenta a l’Ajuntament de Barcelona un 

projecte d’equipaments al barri de Laforja, en el qual es demana un Casal de Barri i una Biblioteca de 
Barri a la finca Can Ripoll (Alfons XII-Madrazo). Acceptat i aprovat en Plenari del 4-12-2009 

• 2010 es tanca el Parvulario Municipal
• 2010-2012 abandó de la finca i jardí per part de l’Ajuntament de Barcelona pe ser-ne el propietari
• 2012 continua existint la placa dedicada a l’astrònom Josep Comas i Solà (Via Augusta) i el nom de 

Vil·la Urània (Saragossa). L’edifici està dempeus i no presenta cap indici de ser enderrocat, com 
tampoc el jardí noucentista

• El veïnatge està orgullós de veure i tenir Vil·la Urània pel que representa i els records, encara, vius.

Per tot l’exposat,

DENUNCIEM

• La decisió d’enderrocar i destruir la finca i el jardí noucentista
• La inexistència de consens amb el veïnatge
• L’aplicació del diner públic en detriment de les voluntats testamentàries de Josep Comas i Solà, de les 

necessitats del barri, de la destrucció de la història de Catalunya, i d’obviar les reivindicacions de la 
ciutadania degudament  exposades i argumentades.

• El cost de l’enderroc i el cost de la construcció d’un nou edifici i zona enjardinada que no recordarà 
mai més l’observatori astronòmic que ens va llegar Josep Comas i Solà

• La frivolitat de l’Ajuntament en no considerar el projecte de Casal de Barri i Biblioteca de Barri a 
Can Ripoll (Alfons XII-Madrazo), a pocs metres de Vil·la Urània, solució més raonable i equilibrada 
per l’estat de la finca i ubicació (al bell mig del barri, on hi pot tenir accés el veïnatge des de Via 
Augusta fins a Calvet)



                                          
• La contradicció del discurs de no haver diners per la crisi econòmica gastant diner públic per destruir 

una finca i un jardí, sense necessitat, per la seva particularitat de poder ser rehabilitat i donar-li l’ús 
testamentari (observatori popular, grup escolar o institució cultural)
 

DEMANEM

• ATURAR DE FORMA IMMEDIATA L’ENDERROC

• LA REVISIÓ CONSENSUADA AMB UNA AUTÈNTICA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL  
DESTÍ DE L’EQUIPAMENT, EL SEU COST, I LES NECESSITATS PRIORITÀRIES DEL 
VEÏNATGE

• PRESERVAR LA HISTÒRIA LOCAL I DE CATALUNYA

En nom de la Junta Directiva
M.Carme Carmona i Cornet
Presidenta


