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Preus d’activitats i tallers pendents d’aprovació per part de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona

Llegenda: 
 = companyia en residència a la Casa Orlandai

 = companyia del barri de Sarrià

 = activitats sostenibles: “Orlandai + sostenible”O+S



LA CASA ORLANDAI

CASA ORLANDAI

Som un centre cultural que fomenta l’art i la 
creativitat, la convivència basada en el diàleg 
i el respecte i la transformació social per a la 
construcció d’una societat més justa. Aquests 
són els eixos de la Casa i la participació veïnal 
n’és el motor. La cultura és la nostra eina i l’ob-
jectiu és dreçar un barri més crític i cívic.

Què fem a la Casa Orlandai?
l  activitats culturals, com ara concerts, 
espectacles escènics, xerrades, taules 
rodones, cinefòrums, exposicions, etc.
l  tallers i càpsules formatives, una ofer-
ta que s’adreça a totes les franges d’edat.
l  cessió d’espais a aquelles entitats o 
grups que ho sol·licitin, segons la normativa.
l  servei d’allotjament a les entitats sòcies.

l  suport a la creació: programa destinat 
a les companyies d’arts escèniques, propor-
cionant espais d’assaig per donar suport a  
projectes artístics de nova creació.

L’ Associació Cultural Casa Orlandai, 
constituïda per persones i entitats vinculades 
a Sarrià, és qui es fa càrrec d’aquest equi-

pament municipal: un centre cultural de 
gestió cívica que creix amb la participació de 
tothom.

Participa-hi! 
l  fer-se soci o sòcia de l’AC Casa Orlandai
és un suport simbòlic però molt útil, per poder 
mantenir les activitats que es facin. Poden ser 
sòcies: entitats, persones o famílies.

l  comissions de treball: pots col·laborar en 
la programació d’activitats, tallers, exposicions, 
la sostenibilitat de la casa, etc., a partir de les 
diferents comissions especialitzades.

l  voluntariat: la Casa Orlandai ofereix places 
per a voluntaris i voluntàries que vulguin col·la-
borar en el projecte. Els horaris i les aportaci-
ons són del tot diverses.

Contacte
C. de Jaume Piquet, 23
Telèfon 93 252 42 62
Correu: info@casaorlandai.cat
Web: casaorlandai.cat i
barcelona.cat/casaorlandai
Twitter, Instagram: @casaorlandai
Facebook: casa.orlandai

Amanida Associació ❘ Amical Vikimedia ❘ Amics 
de la Història del Carlisme ❘ Assemblea Nacional 
Catalana, Sarrià-Sant Gervasi ❘ Associació Ar-
tistes de Sarrià ❘ Associació Catalana de Dansa 
Lliure ❘ Associació Catalana de Dislèxia ❘ Asso-
ciació Cedre per la Promoció Social ❘ Associ-
ació per la Cooperació Cat Sya ❘ Associació de 
Diablesses i Diables de Sarrià ❘ Associació Free 
Gospel Choir ❘ Associació Grups, aprenentatge 
i salut ❘ Barcelona Women’s Network ❘ Cafè Or-
landai SCCL ❘ Centre d’Estudis Carles Cardó ❘ 
Ciència en Societat, Fundació Privada ❘ Club de 
Patchwork ❘ Col·lectiu d’Artistes Visuals +D3 ❘ 
Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat ❘ 

Comissió de Festes del Roser de Sarrià ❘ Design 
For The World ❘ El Bastó de Sarrià ❘ El Paper Petit 
❘ Elenc Teatral J.V. Foix ❘ Esplai Movi de Sarrià ❘ 
Famileando ❘ Fundació Privada Centre d’Higiene 
Mental Les Corts ❘ Grup d’Enquadernació ❘ Grup, 
espai de psicoteràpia treball corporal ❘ Grup de 
Tertúlies Fotogràfiques ❘ Grup Puntes de Coixí ❘ 
Grup d’usuaris CHMLC ❘ Illa de l’Aire ❘ International 
Women’s Club Of Barcelona ❘ La Bombeta ❘ Ne-
pal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Suport al Lobby 
Europeu de Dones ❘ Reagrupament Independen-
tista Sarrià - Sant Gervasi - Vallvidrera ❘ Streets 
of India ❘ Teatrerus Orlandai ❘ Toastmasters Inter-
national ❘ Unió de Radioaficionats de Barcelona

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI                                                                        



Dimecres a les 19 h 
Entrada: 2,90 € amb consumició inclosa

Es parla molt del canvi climàtic, però en realitat caldria parlar de canvi global, ja que l’activitat 
humana deixa empremta en moltes facetes de l’entorn. Les grans infraestructures modifiquen 
el paisatge i els residus que generem s’escampen arreu. Molts punts de vista ho estudien: com 
veuen el canvi global els científics? Com el veuen els artistes? 

Organitza: Fundació Ciència en Societat

ACTIVITATS: CICLES

DESPRÉS DE LA FI DEL MÓN                

Dimecres 10 de gener

«Després de la fi del món» és una exposi-
ció sobre la transformació de la Terra en el 
planeta Antropocè. A través de vuit instal·la-
cions, artistes, filòsofs, arquitectes i científics 
ens expliquen històries i estratègies per a 
sobreviure en el món que ha de venir. El seu 
comissari ens explicarà per què serveix una 
exposició per generar debat social.
Amb José Luis de Vicente, periodista i comis-
sari de l’exposició
Vinculat al Cafè Científic, proposem una visita 
a l’exposició al CCCB (C. de Montalegre, 5) 
dimecres 7 de febrer a les 18h (trobada al pati 
central).

EL CANVI GLOBAL                                   
EN ELS LLACS DE MUNTANYA                

Dimecres 21 de febrer

El clima mundial ha evolucionat sempre de 
manera natural, però darrerament proves 
obtingudes d’arreu revelen que hi ha un nou 
tipus de canvi climàtic. Com es reflecteixen 
els canvis del passat i els de l’actualitat en 
els llacs de muntanya? Quins altres efectes 
es troben en aquests ecosistemes sentinella 
a llarga distància?
Amb Jordi Catalan, CREAF de la UAB

UN MAR DE PLÀSTICS                           

Dimecres 21 de març

La utilitat dels envasos de plàstic a casa es 
tradueix en residus de lenta degradació, que 
s’acumulen en l’oceà on generen grans «illes» 
de deixalles. La roba que vestim, els cosmè-
tics que ens poleixen i altres productes estan 
formats per microplàstics, que van al mar i 
entren en el cicle alimentari. Què comporta 
tot plegat a la flora i la fauna marines?
Amb Anna Sànchez Vidal, Departament de 
Dinàmica de la Terra i de l’Oceà
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CAFÈS CIENTÍFICS: EL CANVI GLOBAL                                                                               

O+S



ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS. EL VIATGE                                                                                  

EL TURISTA DESNUDO,                                  
DE LAWRENCE OSBORNE                            

Dimecres 31 de gener

La primera sessió estarà dedicada a la 
literatura de viatges i a reflexionar sobre què 
suposa viatjar (sobretot a través de la litera-
tura) al segle XXI. Repassarem la història de 
la literatura del desplaçament i considerarem 
si avui en dia encara tenim la possibilitat de 
viatjar a l’aventura, de trobar-nos amb allò 
desconegut.
Amb Teresa Rosell Nicolás (professora de 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
a la UB)

L’ACUSACIÓ, DE BANDI                         

Dimecres 28 de febrer

A partir d’aquesta antologia de contes clan-
destins provinents de Corea del Nord d’una 
remarcable qualitat literària, la segona sessió 
vol reflexionar críticament sobre les relacions 
entre cultura i política, ressaltant el paper 
que juguen l’exili interior i la literatura com a 
eina de ficció per a explicar-nos la realitat.
Amb Hèctor López Bofill (traductor de l’obra i 
professor de Dret Constitucional a la UPF)

LA MALETA, DE SERGEI DOVLÀTOV     

Divendres 16 de març

La tercera sessió estarà centrada en La male-
ta de Sergei Dovlàtov i en la literatura com a 
eina per a explicar(-se) l’exili i el passat.  
A diferència de les anteriors sessions, que 
potser atendran menys al text i més a una 
idea central sobre la qual reflexionar, aquest 
cafè se centrarà en el text literari i en la inte-
ressant obra i figura de Sergei Dovlàtov.
Amb Alba 
Codina Falgàs 
(llicenciada en 
filologia eslava 
i professora de 
rus)
 

Dimecres a les 19 h  
Entrada: 2,90 € amb consumició inclosa

Aquest primer cicle de l’any el destinarem al Viatge. En una nova etapa de Cafès Literaris, 
creiem que és un bona oportunitat per a començar reflexionant sobre què suposa el fet 
de viatjar al segle XXI i, en especial, com podem fer-ho a través de la literatura.



L’ELISIR D’AMORE, DE G. DONIZETTI    

Dilluns 15 de gener

L’òpera més representada de Donizetti va ser 
composta a corre-cuita en només sis setma-
nes i l’èxit perdura fins als nostres dies. Les 
belles melodies del belcanto s’equilibren amb 
genialitat amb una trama buffa brillant que 
també permet moments d’un lirisme de gran 
volada. Com exemple, només cal escoltar la 
cèlebre ària “Una furtiva lagrima.

DON CARLO, DE G. VERDI                     

Dilluns 19 de febrer

Don Carlo és una òpera d’un Verdi madur que 
ho té tot: personatges magistralment dibui-
xats i caracteritzats, àries esplèndides, grans 
cors, música inspiradíssima i un dramatisme 
intens que no deixa ningú indiferent. La po-
drem veure representada dins la temporada 
dels Amics de l’Òpera de Sabadell.

ANDREA CHÉNIER, D’U. GIORDANO    

Dilluns 5 de març

Andrea Chénier és una història d’amor 
apassionada ambientada en els convulsos 
dies del Terror, en plena Revolució Francesa. 
L’òpera s’emmarca en ple verisme, amb el 
seu compromís per la plasmació de la realitat 
i amb un gran efectisme vocal i orquestral. 

Dilluns a les 20 h 
Entrada: 4,14 €

El tenor Marc Sala continua al capdavant d’aquest cicle d’òpera amb l’esperit d’acostar el 
públic i els artistes i de conèixer l’òpera de manera viscuda i propera.
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L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                                

JAZZ CLASS JAM                               

Dijous 1 de febrer a les 20 h
Entrada: 4,14 €
Concert amb solistes de la Locomotora  
Negra i de la Fundació Jazz Clàssic



L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

Divendres al vespre / Entrada gratuïta / Aforament limitat

CADA DIVENDRES teniu una cita amb l’art emergent a Sarrià. Trobareu propostes escèniques 
diverses, IMPERDIBLES de petit format davant els finestrals del Cafè Orlandai, al Pati d’en 
Marcel o pujant les escales cap a la Sala J.V. Foix. Veniu a viure-ho!

Organitzen: Cafè Orlandai Cooperativa i Casa Orlandai. Col·labora: Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

CO-JAM                                                    

Divendres 12 de gener, 20 h

Música 
Jam de cantautors/es del Cafè Orlandai 
Cooperativa
Cada primer divendres de mes, l’escenari 
t’està esperant: ets cantautor/a, tens ganes de 
provar-te en directe?   
Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

BUMM!!                                                      

Divendres 19 de gener, 20 h

Impro-teatre
De la mà d’Impro-Limón, viurem  un còctel 
d’escenes ple d’improvisacions esbojarra-
des amb un toc de clown, ironia, sense guió 
ni trama prèvia. Energia a dojo a la Casa 
Orlandai!

LOS GARAGE, ALOHA BENNETS I       
BOUNTIES                                                

Dissabte 20 de gener, 18 h

Música
L’Associació de músics independents AMIC 
AMIANT, ens presenta tres bandes de rock 
emergents del panorama actual.

ITAL-SKOL                                                

Divendres 26 de gener, 21 h

Música
Aquest col·lectiu nascut a Sarrià-Sant 
Gervasi, ens porta una maleta de clàssics 
jamaicans dels 60’s als 90’s. La seva posada 
en escena és al més pur estil jamaicà: un 
sol plat, un micròfon i música per a tots els 
interessats i desinteressats.

CO-JAM                                                    

Divendres 2 de febrer, 20 h

Música 
Jam de cantautors/es del Cafè Orlandai 
Cooperativa
Cada primer divendres de mes, l’escenari 
t’està esperant, ets cantautor/a, tens ganes de 
provar-te en directe?  
Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

SONATS APART                                        

Dissabte 10 de de febrer, 22 h

Música
L’imperdible de Carnaval.
Banda formada per vuit joves del barri disposats 
a compartir les millors versions del panorama 
musical català, amb molta festa i amb ganes de 
passar-ho bé a ritme de ska, rumba i reggae!

ACTIVITATS: CICLES
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CABARET ESCOPINYA                              

Divendres 16 de febrer, 20 h

Humor i màgia
Cabaret bandarra, interactiu i participatiu que 
barreja jocs de màgia i divertits monòlegs: la 
Montserrat Escopinya aterra a Sarrià!

PAVVLA                                                     

Divendres 23 de febrer, 21 h

Música
La jove cantant revelació Pavvla, i el seu 
directe sensible i energètic arriba a la Casa 
Orlandai. Una veu melosa i tendra, amb l’úni-
ca ajuda d’una guitarra, ens presentarà el seu 
potent acústic.

CO-JAM                                                    

Divendres 2 de març, 20 h

Música
Jam de cantautors/es del Cafè Orlandai 
Cooperativa
Cada primer divendres de mes, l’escenari 
t’està esperant: ets cantautor/a, tens ganes de 
provar-te en directe?  
Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

LA MIRADA VIOLETA                               

Divendres 9 de març, 20 h
Poesia i música
Març feminista
Cançons, poemes i textos que ens fan 
submergir en el món de Maria Mercè Marçal 
i Montserrat Roig, de la mà també de dues 
dones, Aina Torres i Meritxell Gené, música i 
paraula amb perspectiva feminista.

MOSTASSA                                               

Divendres 16 de març, 21 h
Música
Mostassa, guanyadors del D.O. Tarragona 
2016, són 5 músics sense tabús estilístics i 
amb cançons plenes d’energia que presen-
ten el seu primer treball “El que vam ser”. 
Pop-rock amb poesia clara i directa a la Casa 
Orlandai.

KHÂLID, L’HEROI COSMOLÒGIC               

Divendres 23 de març, 20 h

Teatre
Dia mundial del teatre. 
“Síria, 2017, en una ciutat de cendra on ha 
caigut la lluna, Khâlid, de 5 anys, lluita i es 
baralla per no perdre la innocència.” Una 
atmosfera poètica, un viatge a la lluna on la 
música de la mateixa autora ens transportarà 
a un lloc molt llunyà i molt a prop alhora, de 
la mà de dues joves actrius i dramaturgues.



ACTIVITATS: CICLES

Dissabtes a les 11.30 h
Entrada: 4,14 €

Seguim amb aquest projecte escènic de 
qualitat per a la petita infància, dues experi-
ències musicals per gaudir en família. En un 
primer taller, prepararem el concert de la 
setmana següent. 
A càrrec de la cia. Com Sona.

Aforament limitat (un adult i un infant) cal 
inscripció prèvia a cada activitat al web 
www.casaorlandai.cat (cal indicar les dades 
de l’adult)
Activitat per a infants de 0 a 18 mesos.

Dissabte 10 febrer
Taller preparació Concert. 
A través de diferents activitats musicals,  
cançons de falda i l’exploració del  
so amb petits instruments reals  
i petites danses, posarem  
a punt l’oïda de grans  
i petits per al concert!

Dissabte 17 de febrer
Concert per a nadons. Primera experiència 
sonora i visual de màxima proximitat, on els 
músics interpretaran amb instruments reals i de 
forma molt propera música de diferents estils 
(clàssica, folk, jazz, popular, etc..). Tot a mida 
dels més petits, per gaudir d’un primer concert!

NADONS A LA CASA ORLANDAI                                                                            

CONTES SOTA L’ESCALA                                                                                     

Divendres a les 17.15 h
Activitat gratuïta

Del divendres 12 de gener al divendres 23 de març
Cada divendres, sota l’escala de cargol de la Casa Orlandai, ens trobarem per explicar un 
conte d’autor, un de ben xulo! A partir d’aquest, n’explicarem un altre, aquesta vegada inventat, 
el “conte dins el conte”! I per acabar, farem una dinàmica relacionada amb allò més especial 
d’aquests contes: cantar una cançó, fer  manualitat, un joc de mímica...
Per a infants de 3 a 8 anys. És necessari que cada infant o grup d’infants vagi acompanyat 
d’una persona adulta.

12 gener: Una pedra extraordinària
19 gener: Rafara
26 gener: L’amic del petit dinosaure
2 febrer: El senyor Magnòlia i la Senyora Lola
16 febrer: L’ós i el piano

23 febrer:  El castor estressat
2 març: Contes del mar
9 març: Rosa Caramel (Març Feminista)
16 març: El turbant del sultà
23 març: El goril·la eixerit
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EL PETIT CIRC                                          

Dissabte 20 de gener, 12 h
Teatre d’ombres
Festes Menors de Sant Vicenç: El Petit 
Circ, de Mercè Framis. 
Espectacle d’ombres en clau de circ, on la 
Mary, una pallassa trapella i divertida, ens pre-
senta cada un dels números de circ dels petits 
artistes que mostren les seves habilitats sobre 
la pista. Un dissabte ple de màgia, molts colors 
i on la llum i la música es donen de la mà.

Activitat per a infants a partir de 3 anys

RUMBA PER LA CANALLA                               

Dissabte 10 de febrer, a les 19.30 h
Música
Concert familiar de Carnaval.
Vine ben disfressat a ballar amb totes els 
nens i nenes del barri a ritme de rumba: un 
concert que farà ballar a grans i petits! 
Entrada gratuïta. Pati d’en Marcel

GNOMA                                                     

Dissabte 10 de març, 12 h
Titelles
Gnoma, de la Cia. Pea Green Boat.  
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda 
l’ocell, han construït una casa per viure 
juntes. N’estan molt il·lusionades però poc 
a poc s’adonen que la convivència no és 
tan senzilla. A la Gwendolyn li agrada fer 
les coses d’una manera i a la Matilda d’una 
altra. Un espectacle de titelles sobre el repte 
de la convivència i l’amistat, les diferències i 
l’acceptació dels altres

Recomanat per a infants a partir de 5 anys

MATINALS FAMILIARS                                                                                                

Dissabtes a les 12 h 
Entrada: 2,90 € aforament limitat 

Cicle d’espectacles de petit format per a tota la família.



ACTIVITATS: CICLES 

GENTRIFICACIÓ I HABITATGE A SARRIÀ                

Dimecres 24 de gener
Dues paraules que apareixen de forma recur-
rent als mitjans, però sabem exactament que 
és aquest nou fenomen anomenat gentrifica-
ció? Debatrem tant els factors com les seves 
conseqüències en un barri com Sarrià, i si 
tenim eines al nostre abast per fer-hi front.

Organitzat per ESS, Economia Social i Sò-
lidaria, amb la col·laboració del Sindicat de 
Llogateres Llogaters, fem Sant Antoni  
(@FemSantAntoni), i l’Obra Social de la PAH

CONFLICTES I ARMES                                

Dimecres 7 de febrer
El debat girarà entorn a la relació entre les 
guerres, el comerç d’armes i la crisi dels 
refugiats. Podrem abordar qüestions com: 
Quines són les causes de la crisi dels refu-
giats?  Quines raons motiven les guerres? A 
qui beneficia el negoci de la guerra? Qui hi ha 
darrera el comerç d’armes mundial? Quines 
són les principals regions productores i 
exportadores d’armes? Qui les compra?  Per 
què? Quines són les polítiques de defensa i 
seguretat de la Unió Europea i d’Espanya?

Organitzat per Sarrià-Sant Gervasi Refugi 
amb la col·laboració del Centre Delàs.

L’EDUCACIÓ FORMAL I INFORMAL,      
DOS MONS COMPLEMENTARIS?             

Dimecres 7 de març
Darrerament, l’educació a les escoles tendeix 
a buscar metodologies més dinàmiques, 
centrades en l’alumne, més innovadores i 
buscant la vivencialitat dels infants per apro-
fundir en l’aprenentatge. D’aquesta manera, 
està l’Educació formal tendint a assimilar-se 
a l’educació informal? Son aquests dos mons 
contraposats o, per contra, son complemen-
taris?
Ponents per confirmar

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                                                                                   

Dimecres a les 19 h 
Entrada gratuïta 

Les Veus de la República és un espai de debat sobre aspectes relacionats amb l’organització 
de la cosa pública (res pública). Ponents i ciutadania parlarem de política, sociologia, comuni-
cació, història, economia... Des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.

XERRADES AMB L’AC                     
D’INVESTIGACIONS MARXISTES  

Dijous 11 de gener, 1 de febrer i 1 de març, 
a les 19 h

L’Associació Catalana d’Investigacions Mar-
xistes té com a finalitat promoure el conei-
xement i la difusió de la contribució del mar-
xisme a les ciències socials, al pensament i a 
l’acció de la transformació social del passat i 
present. Participar, des de la recerca, el de-
bat i les propostes, en la batalla d’idees per a 
la construcció d’alternatives viables cap a la 
superació del ordre social capitalista.
L’Associació ofereix debats mensuals oberts 
a tothom a la Casa Orlandai.



ENERGIA: CLAU DEL DECREIXEMENT     

Dimecres 14 de febrer, a les 19 h
Xerrada a càrrec de Llorenç Planagumà
Organitzat per 15M Sarrià-Sant Gervasi

MAPA DE LÍQUENS DE BARCELONA       

Dissabte 3 de març, a les 10.30 h
Itinerari. Punt de trobada: Parc del Palau de 
Pedralbes 
Els líquens són uns organismes molt 
sensibles a la contaminació ambiental, de 
manera que la seva presència indica qualitat 
ambiental. Com a altres ciutats europees, a 
Barcelona volem mapar la seva presència o 
absència, per valorar la salut de la ciutat.
La Casa Orlandai proposa afegir-se al «Mapa 
de líquens de Barcelona» fent un itinerari pel 
parc del Palau de Pedralbes.
Organitza: Fundació Ciència en Societat, 
IRBio i Natusfera amb la col·laboració del 
CCCB i l’ICUB

O+S

CICLES

ORLANDAI + SOSTENIBLE                                                                                         DONES I CIÈNCIA                                   

Dilluns 12 de febrer, a les 19 h
Taula rodona: La (in)visibilitat de la dona 
científica
Sabies que el primer programa d’ordinador 
el va escriure una dona en el segle XIX, quan 
les dones no tenien encara ni el dret d’anar a 
la Universitat? O que la Teoria General de la 
Relativitat no seria  el que és sense la contri-
bució de dues dones brillants?. 
En el context del Dia Internacional de la Dona 
i la Nena a la Ciència, i de la mà d’expertes 
en el camp debatrem en una taula rodona les 
causes i conseqüències d’aquesta escletxa 
de gènere a la ciència.

O+S
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ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

CARNAVAL                                                                                                                          

Ja teniu pensada la vostra comparsa? I la disfressa per a la nit més sonada de l’any? Qui serà 
la Reina Carnestoltes? Una festa on tot està permès, tot depèn de vosaltres!
Organitza: Comissió de Carnaval de Sarrià
Trobaràs la programació completa al web de la Casa Orlandai

Del 8 al 14 de febrer
Disfressa la Casa Orlandai
La Casa es posa màscara de nou: de què es disfressarà aquest any? Ajuda’ns a disfressar-la!
Organitza Comissió de Carnaval i Esplai Movi de Sarrià

Dijous 8 de febrer
Dijous gras i arribada de la Reina Carnestoltes
17 h: Taller infantil de disfresses (Pl. de la Vila)
18 h: Arribada de la Reina Carnestoltes 2018 i lectura del manifest (Pl. de la Vila)
18.30 h: Rua fins a la Casa Orlandai (vols participar a la rua? Mira com ho pots fer amb el “taller 
de percussió infantil”!)
19 h: Lectura de les lleis del Carnaval i botifarrada d’ou popular (Pati d’en Marcel)
19.30 h: Actuacions diverses d’entitats del barri (Pati d’en Marcel)

Dissabte 10 de febrer
Rua de Carnaval i festa de disfresses
18 h: Rua de Carnaval, i concurs de comparses. Sortida: Plaça de la Vila
19.30 h: Concert infantil amb Rumba per la canalla i repartiment de premis (Pati d’en Marcel)
22 h: Ball de disfresses i concerts amb Sonats Apart i Morena (Pati d’en Marcel)

Dimecres 14 de febrer
Enterrament de la Sardina



PROGRAMACIÓ ESPECIAL

MARÇ FEMINISTA                                                                                                 

La Comissió Feminista de la Casa Orlandai proposa 
un seguit d’activitats reflexives i reivindicatives al 
voltant del 8 de març, Dia de la dona treballadora.
En col·laboració amb la Comissió Feminista de la 
Casa Orlandai

Del 9 al 23 de març
Tres voltes rebel
Acollirem l’obra de la jove Ame Soler on il·lustra 
retrats femenins amb poemes o cançons reivindi-
cant la lluita feminista. Imatges plenes de colors, 
amb un traç ple de vitalitat, tota una explosió 
visual i reivindicativa.
A càrrec d’Ame Soler

Divendres 9 de març a les 17.15 h
Contes sota l’escala: Rosa Caramel
Contacontes amb perspectiva de gènere
Espectacle per infants de 3 a 8 anys. 
Entrada gratuïta

Divendres 9 de març, 20 h
L’imperdible del divendres : La Mirada Violeta
Poesia i música
Cançons, poemes i textos que ens fan submergir en el món de Maria Mercè Marçal i Montser-
rat Roig, de la mà també de dues dones, Aina Torres i Meritxell Gené, música i paraula amb 
perspectiva feminista.

Dimecres 14 de març, 19.30 h
Tertúlia: El tractament de la violència masclista a Europa
Organitzada per la Plataforma Catalana de Suport del Lobby Europeu de Dones  
(entitat de l’ACCO)

Dijous 15 de març durant tot el dia
ART URBÀ
El col·lectiu d’il·lustradores feministes Bravas, vindrà a pintar en directe al Pati d’en Marcel, on 
pretén reivindicar el paper femení en l’art urbà. Les millors expressions de les artistes graffite-
res t’hi esperen!
Amb el Col·lectiu d’il·lustradores feministes Bravas
I si vols provar de fer la teva pròpia il·lustració, el mateix dijous 15 de març a partir de les 18 h, 
vine al taller obert gratuït! Troba més informació als tallers juvenils de la Casa Orlandai.
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ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous 25 de gener, 22 de febrer i 22 març, 
a les 18:30 h
Sessions obertes de Dansa Lliure. 
L’Associació Catalana de Dansa Lliure us 
convida a descobrir el món de la dansa lliure els 
últims dijous de mes.

BANC DEL TEMPS 
SARRIÀ-SANT GERVASI                         
Dimecres 10 gener, 7 febrer i 7 març, a les 
19 h
Dilluns 22 de gener, 19 de febrer i  
19 de març, a les 10 h
Taller de respiració i salut, amb Maria Roca. 
Cal inscripció prèvia a: 
recepcio@casaorlandai.cat

Últim dissabte de mes, de 16 h a 19 h
Resolució de dubtes d’informàtics, amb 
Mina Albarracín. Vine a resoldre els teus 
dubtes relacionats amb la informàtica, aprèn 
dels altres, proposa noves solucions i sobretot 
agafa confiança! Pots venir amb el teu portàtil, 
mòbil o tauleta: ens hi atrevim a tot!

CENTRE D’ESTUDIS CARLES CARDÓ 
Cada dijous, 20 h
Sessions de lectura i treball de textos sobre 
filosofia política: La captivitat inadvertida,  
de Jordi Sales.
Més informació: www.carlescardo.org 
i www.casaorlandai.cat

DONES EN L’ESGLÉSIA                           
Xerrades obertes al públic sobre la situació 
marginal de les dones a l’església d’avui dia.
Dijous 11 de gener, 17:30 h: 
Els evangelis apòcrifs,  per Roser Garriga.
Dijous 8 de febrer, 17:30 h:  
Martir Luter, monjo de la Reforma, per 
Roser Solé
Dijous 8 de març, 17:30 h 
El conflicte i el diàleg (Església Catòlica –  
Reforma), per Roser Solé

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 18 gener, dijous 15 febrer i  
dijous 15 març, ales 19 h
Tertúlies sobre la història de Sarrià, 
cada 3r dijous de mes. És un projecte obert 
a totes les entitats i particulars que desitgin 
integrar-s’hi. 

SESSIONS OBERTES

ENTITATS DE LA CASA

Propostes d’activitats de les associacions i grups associats al CC Casa Orlandai,  
que ells mateixos organitzen i gestionen de manera coordinada amb el centre

CALÇOTADA POPULAR                                                  

Dissabte 10 de març, 14.30 h
Tradicional calçotada popular organitzada 
per l’Espai Gardenyes al Pati d’en Marcel.



 16 / 17

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS

TALLERS

Normativa d’inscripcions
Cal tenir en compte que:
• El torn d’inscripció als tallers és per rigorós 
ordre d’arribada. No es podrà matricular més 
de dues persones a un mateix taller. La ma-
triculació es farà efectiva un cop s’hagi abonat 
l’import corresponent. El pagament presencial 
es pot fer amb targeta o a través de trans-
ferència bancària (en aquest cas, s’ha de fer 
durant els tres dies següents a la inscripció. 
En cas contrari, Casa Orlandai es reserva el 
dret d’anul·lar la inscripció). 
• Les places als tallers són limitades. L’or-
dre de reserva de places seguirà l’ordre 
cronològic de pagament. 
• Baixes: en cas de donar-se de baixa, cal 
comunicar-ho al taulell de recepció. Un cop 
iniciats els tallers no es retornaran les quo-
tes abonades, en cap circumstància.
• En cas de no assolir el mínim nombre 
d’inscripcions a un taller, l’organització es 
reserva el dret d’anul·lar-lo, amb el retorn ín-
tegre de la quota de matriculació. En aquest 
cas és indispensable presentar un certificat o 
document bancari on hi consti el número de 

compte bancari, per poder fer l’abonament en 
el termini de 30 dies següents a la notificació 
de l’anul·lació del taller.

Preus 
Preus sense IVA, pendents d’aprovació per part 
de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona)
l 2,66 €/h: persones grans (majors de 60 
anys o nascudes abans del 1955) 
l 2,66 €/h: per a joves (de 12 a 29 anys) 
l 2,66 €/h: infantils (fins a 11 anys)
l 4,11 €/h: tallers en general
l 5,70 €/h: especialitzats

L’import dels suplements en concepte del 
material es lliurarà en efectiu al profes-
sor/a, la primera sessió del taller. 
Les persones interessades en els criteris de 
reducció de preus dels tallers s’han d’adre-
çar al taulell d’informació de la Casa Orlandai 
en horari i període d’inscripció i sol·licitar 
la informació del procediment que caldrà 
seguir.

Període d’inscripció
l Per a antics alumnes dels tallers de 
tardor del 2017 i persones sòcies de l’AC-
CO a partir del 30 de novembre a les 11 h. 
Inscripció presencial
l Per a nou alumnat a partir de l’11 de 
desembre a les 11 h. Inscripció online i 
presencial.
l Obertura inscripcions en línia: a partir 
de l’11 de desembre a les 11 h. 
(www.casaorlandai.cat/tallers i a  
barcelona.cat/cccasaorlandai)

Horaris: de dilluns a dissabte d’11 a 14 
i de 17 a 21 hores. Els festius no es fan 
inscripcions.
Ara també et pots inscriure al Palau de la 
Virreina;
Oficina Tiquet Rambles
La Rambla, 99
De dilluns a diumenge  de 10 a 20.30h

Període lectiu
Inici del trimestre: la setmana del 15 de 
gener (si no s’indica el contrari al taller)
Fi del trimestre: la setmana del 19 de març 
(si no s’indica el contrari al taller)



TALLERS

CULTURA, ARTS I CIÈNCIA          

INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA I                

Dimarts d’11 a 12.30 h. Del 16 de gener 
al 20 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

En aquest curs descobrirem un univers me-
ravellós oblidat a les grans ciutats. Mirarem 
al cel amb ulls d’astrònom. Des dels con-
ceptes més bàsics fins a l’última actualitat 
científica. Sabrem què fan les actuals mis-
sions espacials i quines seran les pròximes, 
sabrem com evolucionen les galàxies i què 
esperem trobar al Sistema Solar.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic

EL ROMANTICISME I LA                          
MODERNITAT ARTÍSTICA DEL XIX        

Dimecres de 12.15 a 13.45 h. Del 17 de 
gener al 21 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

De Goya a Delacroix o Manet en pintura, de 
Wordsworth a Balzac o Poe en literatura, de 
Beethoven a Brahms o Schubert en música, 
el Romanticisme projecta sobre el segle XIX 
nous estils i ruptures que basteixen la mo-
dernitat artítica europea. El taller establirà les 
connexions entre les arts per tal de pensar 
aquest canvi cultural i històric.
Amb Víctor Escudero, doctor en Teoria de 
la literatura i literatura comparada

APRÈN A ESCOLTAR JAZZ... I MÉS               

Dilluns de 10.30 a 12 h. Del 15 de gener 
al 19 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ens endinsarem dins l’apassionant món del 
jazz i la fusió amb altres músiques i estils del 
segle XX.
Amb Víctor Frigola

MICROMASCLISMES                                         

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 21 de 
febrer al 7 de març
Preu: 22,38 € (4,5 hores)

Aquesta proposta pretén sensibilitzar i 
formar en temes relacionats amb la igualtat 
de gènere, socialització de la masculinitat, 
masclisme i micromasclisme. S’explorà el 
significat i la construcció de la masculinitat 
en l’actual societat patriarcal, posant la 
mirada en la igualtat de gènere i la prevenció 
d’actituds masclistes.
Amb Paco Abril, del col·lectiu Homes  
Igualitaris - AHIGE Catalunya

EL MÓN ÀRAB D’AVUI A TRAVÉS             
DE LES SEVES CIUTATS                        

Dilluns de 18.30 a 20 h. Del 15 de gener 
al 5 de febrer 
Preu: 29,84 € (6 hores)

Alep, Beirut, Tunis, Tànger... Les ciutats 
mediterrànies són punts de trobada. De 
persones, realitats, oportunitats i conflictes. 
Migracions, guerres, desigualtats socials i 
reptes ambientals s’encreuen en l’entramat 
social i cultural urbà del món àrab. Partint 
del dia a dia d’algunes d’aquestes ciutats 
mediterrànies, intentarem entendre què hi 
succeeix avui en dia, com han arribat fins 
aquí i quin futur els espera.
Amb Oriol Barba, expert en el món àrab

N

N

N



TALLERS

APLICACIONS D’SMARTPHONES      
PER GAUDIR DE LA NATURA                     

Dissabte 10 i 17 de març, a les 11 h
Preu: taller gratuït

Després d’una xerrada en la qual es pre-
sentaran vàries aplicacions per als smart-
phones que permeten sortir a la muntanya 
i gaudir la natura tot aprofitant algunes de 
les possibilitats multimèdia/internet/GPS de 
què disposen aquests aparells, sortirem a 
fer una excursió per Vallvidrera per posar-les 
en pràctica.
Amb Jordi Noves,  
Guia Acompanyant  
de Muntanya

EXPRESSIÓ CREATIVA                

ESCRIPTURA CREATIVA...                    
INICIACIÓ                                               

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 15 de gener 
al 19 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

T’agradaria escriure els teus propis relats 
però tens por al full en blanc? En aquest 
taller, aprendrem l’art de la creació literària 
d’una manera amena i dinàmica i escriurem 
relats breus de la mà de lectures d’autors 
reconeguts.
Amb Gina Leal, tallerista de la Casa  
Orlandai des del 2013

ESCRIPTURA CREATIVA...                    
CONSOLIDACIÓ                                     

Dijous de 19 a 21 h. Del 18 de gener al  
22 de març
Preu: 99,46 € (20 hores)

Tens històries al cap i no saps com expli-
car-les? Et falta un final brillant per a aquell 
conte? En aquest taller continuarem aprenent 
les millors tècniques per escriure relats breus, 
amb sessions teòriques i pràctiques aprenent 
de la mà de lectures d’autors consagrats.
Amb Gina Leal, tallerista de la Casa  
Orlandai des del 2013

COM ESCRIURE LES MEMÒRIES         

Dimecres d’11 a 13 h. Del 7 de febrer al 
28 de febrer
Preu: 21,28 € (8 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)

Tothom té una història pròpia plena de 
records que són un tresor familiar a trametre 
als hereus. Per escriure les pròpies memòri-
es, no és necessari ser escriptor: en aquest 
taller aprendràs a endreçar els records i 
escriure les teves memòries.
Amb Magí Torner Balcells, professor de 
Política de Comunicació i Promoció

RAP PER A JOVES!                                

Dimarts de 19 a 21 h. Del 13 de febrer  
al 6 de març.
Preu: 21,28 € (8 hores). Taller per a joves 
a partir de 12 anys

En aquest taller aprendràs a utilitzar la rima i 
a estructurar versos sobre una base musical: 
treballaràs tant la part tècnica, vocal i interpre-
tativa com el contingut de les lletres. Entre tots, 
escriureu un rap i l’enregistrareu!
Amb Pol Bassols, de Taller de Ritmes

N

N
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TALLERS

PERCUSSIÓ INFANTIL                           

Dijous de 17.30 a 18.30 h. Del 18 de  
gener al 8 de març
Preu: 10,64 € (4 hores) 
Taller per a infants de 6 a 12 anys

Acostarem la percussió als infants amb 
l’objectiu final de formar un grup de percus-
sió del propi centre per participar activament 
en la rua de Carnaval a Sarrià del dijous 8 de 
febrer. L’activitat que proposem segueix els 
valors de la cultura popular i els uneix amb 
tots els que la música pot aportar al correcte 
desenvolupament de l’infant. 
Amb SolRe Percussió, especialistes en la 
docència a grups de percussió

IL·LUSTRACIÓ FEMINISTA                         

Dijous 15 de març, a les 18 h
Preu: taller gratuït. Taller per a joves a 
partir de 12 anys

A través de l’expressió artística i l’ús de diver-
ses tècniques d’il·lustració, reflexionarem sobre 
la violència masclista i el rol de la dona a la 
nostra societat.
Amb Bravas,  
col·lectiu  
feminista  
d’il·lustració

ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 16 de gener 
al 20 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Després d’uns primers escalfaments per 
posar-nos en forma, ens traslladarem a dife-
rents indrets del món a través de la música. 
Cada persona tindrà una coreografia i, tu, 
el temps per transformar-la i deixar fluir les 
teves emocions.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista  
des del 2011

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 15 de 
gener al 19 de març
Preu: 49,73 € (10 hores)

Per sentir-te a gust amb el teu cos és im-
portant mantenir-ne la mobilitat. Farem una 
classe d’estiraments per millorar la postura 
corporal, no perdre l’agilitat i redescobrir el 
nostre cos.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista

TONIFICA’T AMB ELS ABDOMINALS  
HIPOPRESSIUS                                        

Dijous de 12.30 a 13.30 h. Del 18 de 
gener al 22 de març
Preu: 49,73 € (10 hores)

Els abdominals hipopressius són preventius per 
a la salut i l’activitat física perquè disminueixen 
la pressió a la panxa, estabilitzen la columna 
vertebral i desenvolupen la resistència muscular. 
Tinguis l’edat que tinguis, pots fer-los!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

N
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IDIOMES                                          

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19 h a 20 h. Del 18 de gener al 
22 de març
Preu: taller gratuït (10 hores)

Acabes d’arribar i encara no et fas entendre 
en català? Ja fa anys que ets aquí però no 
t’atreveixes a parlar aquesta llengua? Perd 
la por i agafa confiança. Cada llengua és un 
món. Prova-ho!
Amb Anna Presas, voluntària del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN CASTELLÀ                  

Dimarts de 19 h a 20 h.Del 16 de gener al 
20 de març
Preu: taller gratuït (10 hores)

Acabes d’arribar i encara no domines bé el 
castellà? Vols millorar el teu nivell? Practica 
en aquest taller de conversa en castellà i et 
faràs entendre bé en qualsevol situació! 

Amb Cecília Moreno, 
voluntària del Banc del Temps 

Sarrià-Sant Gervasi

TALLERS

MARXA NÒRDICA I SALUT                          

Divendres de 12.30 a 14 h. Del 19 de 
gener al 23 de març
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)

** Vine a la sessió informativa el 10 de gener 
a les 18 h!
Descobreix aquesta activitat esportiva molt 
completa, per a totes les situacions físiques, 
que apropa la salut a les persones i ajuda a 
socialitzar. Gran part de l’activitat es realitza a 
l’aire lliure. Inclou lloguer dels bastons espe-
cials de marxa nòrdica.
Amb Nordic Walking Terapèutic (NWT)

HIPOPILATES                                         

Dimecres de 17.15 a 18.15 h. Del 17 de 
gener al 21 de març
Preu: 49,73 € (10 hores). Suplement ma-
terial: 3 €

Estigues sempre en forma amb aquesta com-
binació d’exercicis d’una classe d’abdominals 
hipopressius i una de pilates o tonificació 
muscular.
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

N
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CONVERSA EN FRANCÈS                          

- Nivell bàsic: dimecres de 19 a 20.30 h. 
Del 10 de gener al 14 de març
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 10 de gener al 14 de març
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 10 de gener al 14 de març
- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
De l’11 de gener al 15 de març
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement 
material: 3€ 

Venez améliorer votre niveau de conversati-
on! Conversa per a treure el màxim rendi-
ment dels teus coneixements i per aprofundir 
millor en la cultura francesa i francòfona, a 
partir d’articles en premsa, textos, cançons, 
debats, reportatges... 
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ANGLÈS                     

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h.  
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h.  
Del 15 de gener al 19 de març
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 15 de gener al 19 de març
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement 
material: 3 €

Tot passant una bona estona, mantén i 
millora el teu anglès a partir de converses, 
temes intergeneracionals, lectures i pel·lícu-
les relacionades amb els diferents països de 
la cultura anglosaxona.
Amb Brenda Franks i professora per con-
firmar

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell bàsic: dimarts de 12 a 13.30 h. 
Del 16 de gener al 20 de març   
- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h.  
Del 17 de gener al 21 de març
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 17 de gener al 21 de març
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement 
material: 3 €

Amb diversos materials (textos, sèries, 
pel·lícules...) aprèn les bases de l’italià o con-
solida el teu nivell, amb classes dinàmiques 
basades en la conversa on també es farà 
repàs de la gramàtica de la llengua. 
Amb Paola Grieco, periodista italiana, 
traductora i tallerista des del 2013

CONVERSA EN ALEMANY                     

- Nivell bàsic (0): dimarts 11.45 a 13.15 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell mitjà (continuïtat): dimarts de 
10.15 a 11.45 h. Del 16 de gener al 20 de 
març
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement 
material: 3 €

Vols adquirir coneixements d’alemany des 
de 0? Ja saps com presentar-te o demanar 
informació i vols millorar el teu nivell d’aquest 
idioma? Amb àudios, textos curts i petites 
incursions en la gramàtica aconseguiràs el 
nivell que et plantegis!
Amb Juliet Garcia, tallerista des del 2010 

TALLERS
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COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h. Del 
17 de gener al 21 de març
- Grup B: dimecres de 20 a 21.30 h. Del 
17 de gener al 21 de març
- Grup C: dijous de 10.30 a 12 h. Del 18 
de gener al 22 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

A través del silenci, la respiració, la dansa, 
la vibració de la veu i els estiraments, el ioga 
ens aporta calma i harmonia interna. És una 
eina d’autoconeixement i de transformació 
dels patrons que ens allunyen del benestar. 
Aporta benestar al teu dia a dia.
Amb Berta Clavera, professora de Hatha 
Yoga a la Casa Orlandai des de l’any 2010

IOGA AMB SUPORTS                           

- Grup A: dilluns de 12 a 13.30 h. Del 15 de 
gener al 19 de març
- Grup B: divendres de 10.30 a 12 h. Del 19 
de gener al 23 de març
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)

Les accions suaus i harmòniques t’ajudaran 
a millorar la mobilitat, la respiració... I a incre-
mentar l’atenció, alliberar les tensions i deixar 
de portar una vida sedentària!
Amb Yoonah 
Kim,  Màster 
de posformació 
Sadhana

TXI KUNG: MEDITACIÓ                         

Dimarts de 10.15 a 11.45 h. Del 16 de 
gener al 20 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Meditació en moviment i l’art d’energia de 
‘no esforç’. Aprèn a fluir amb la teva pròpia 
energia natural, amb l’atenció plena. Apte 
per a totes les edats.
Amb Yoonah Kim, professora de Hatha 
Yoga per l’escola Sadhana (UEY i FEDFY)

ACROIOGA                                            

Divendres de 18 a 20 h. Del 19 de gener al 
23 de març
Preu: 53,20 € (20 hores). Taller per a joves

La pràctica de l’acroioga fusiona la saviesa 
espiritual del ioga, l’amor bondadós del 
massatge tailandès i la força dinàmica de 
l’acrobàcia. No és necessària experiència 
prèvia per a la realització del taller.
Amb Arapuá, professora d’AcroYoga certi-
ficada per AcroYoga International

N



TALLERS

INFORMÀTICA                                 

REPARACIÓ DE TAULETES                    
I SMARTPHONES                                             

Divendres 23 de febrer, a les 19 h
Preu: taller gratuït (2 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys

Tens la pantalla del mòbil o la tauleta tren-
cada? Ha caigut aigua a sobre? No funciona 
el connector del carregador? En aquest 
taller aprendràs les tècniques bàsiques de 
reparació d’smartphones i tauletes. Si tens 
un aparell espatllat... porta’l!
Amb Andròmines

INFANTIL I JUVENIL                     

Tallers infantils: per a nens i nenes  
de 0 a 11 anys
Tallers juvenils: per a joves de 12  
a 29 anys

INFANTIL                                        

TALLER DE ROBÒTICA                          
AMB ELEMENTS RECICLATS              

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 13 de febrer 
al 20 de març
Preu: 23,94 € (9 hores). Taller per a in-
fants de 6 a 12 anys

Amb materials reciclats, crea el teu propi 
robot teledirigit i totalment personalitzat. 
Després d’un acostament a la teoria de la 
robòtica, crearàs el teu robot!
Amb Andròmines

PERCUSSIÓ INFANTIL                              

Dijous de 17.30 a 18.30 h. Del 18 de  
gener al 8 de març.
Preu: 10,64 € (4 hores). Taller per a in-
fants de 6 a 12 anys

Acostarem la percussió als infants amb l’ob-
jectiu final de formar un grup de percussió 
del propi centre per participar activament en 
la rua de Carnaval a Sarrià del dijous 8 de 
febrer. L’activitat que proposem segueix els 
valors de la cultura popular i els uneix amb 
tots els que la música pot aportar al correcte 
desenvolupament de l’infant. 
Amb SolRe Percussió, especialistes en la 
docència a grups de percussió

N

N

N
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DANSA EN FAMÍLIA                              

Dissabtes 27 de gener, 24 de febrer i  
17 de març d’11.30 a 12.30 h 
Preu per sessió: 8,19 € (1 hora. Preu per 
a un infant i un adult). Cal formalitzar 
la inscripció per a cada sessió amb les 
dades de l’adult

Sessions de dansa i expressió corporal per 
als més menuts acompanyats d’un adult, 
el segon dissabte de cada mes. Activitat 
impartida per: Maria Mendoza. Activitat per 
a infants de 3 a 6 anys acompanyats d’un 
adult. Aforament limitat a 20 persones
Amb María Mendoza

RE-CONVERTIM TEXANS VELLS        

Dissabte 17 de febrer a les 12 h
Preu: taller gratuït (1,5 hores). Taller per a 
infants de 6 a 12 anys

Tens uns texans vells? Saps que els pots 
donar una segona vida? Els pots reconvertir 
en una bossa, una funda per al mòbil... Des-
cobreix tot el que pots fer en aquest taller!
Amb By MyEco, per una economia circular

JUVENIL                                        

RAP PER A JOVES!                                

Dimarts de 19 a 21 h. Del 13 de febrer 
al 6 de març.
Preu: 21,28 € (8 hores). Taller per a joves 
a partir de 12 anys

En aquest taller aprendràs a utilitzar la rima i 
a estructurar versos sobre una base musical: 
treballaràs tant la part tècnica, vocal i interpre-
tativa com el contingut de les lletres. Entre tots, 
escriureu un rap i l’enregistrareu!
Amb Pol Bassols, de Taller de Ritmes

REPARACIÓ DE TAULETES                               
I SMARTPHONES                                                        

Divendres 23 de febrer, a les 19 h
Preu: taller gratuït (2 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys

Tens la pantalla del mòbil o la tauleta tren-
cada? Ha caigut aigua a sobre? No funciona 
el connector del carregador? En aquest 
taller aprendràs les tècniques bàsiques de 
reparació d’smartphones i tauletes. Si tens 
un aparell espatllat... porta’l!
Amb Andròmines

ACROIOGA                                            

Divendres de 18 a 20 h. Del 19 de gener al 
23 de març
Preu: 53,20 € (20 hores). Taller per a joves

La pràctica de l’acroioga fusiona la saviesa 
espiritual del ioga, l’amor bondadós del 
massatge tailandès i la força dinàmica de 
l’acrobàcia. No és necessària experiència 
prèvia per a la realització del taller.
Amb Arapuá, professora d’AcroYoga certi-
ficada per AcroYoga International

IL·LUSTRACIÓ FEMINISTA                         

Dijous 15 de març, a les 18 h
Preu: taller gratuït. Taller per a joves a 
partir de 12 anys

A través de l’expressió artística i l’ús de diver-
ses tècniques d’il·lustració, reflexionarem sobre 
la violència masclista i el rol de la dona a la 
nostra societat.
Amb Bravas, col·lectiu feminista  
d’il·lustració

TALLERS
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PENSAMENT CRÍTIC:                   
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Els recursos naturals són finits i estem 
obligats a utilitzar-los sense comprometre
les possibilitats de les generacions futures. 
Cada vegada resulta més  necessari 
pensar i desenvolupar noves maneres de 
relacionar- nos amb l’entorn, assumint 
que els nostres hàbits de consum han de 
ser sostenibles i responsables. Proposem 
aquests tallers per reflexionar sobre eco-
nomia, ecologia, i societat amb criteris que 
garanteixin un entorn saludable i just.
Amb la col·laboració de l’ESS Sarrià-Sant 
Gervasi i ECOCÓ

ALTRES DINERS, ALTRES VALORS    

Dimarts de 18 a 20 h. Del 13 de febrer al 
20 de febrer
Preu: taller gratuït (4 hores)

Què són i què representen els diners en el sis-
tema capitalista? Quines tipologies alternatives 
de diners existeixen en l’àmbit de l’economia 
social i solidària? Taller pràctic i amb dinàmi-
ques participatives per descobrir aquest món. 
Possibilitat de crear futurs grups de treball o 
iniciatives comunitàries d’intercanvi.
Amb August Corrons, especialista en mo-
nedes i mercats socials

VÍDEO-FÒRUM:                                      
DINERS AMB VALORS                         

Dimecres 14 de febrer a les 19 h
Preu: taller gratuït (1,5 hores)

A través d’un vídeo curt obrirem un espai per 
reflexionar i debatre sobre quin ús es fa dels 
diners a la vida real i quin model de món impli-
ca aquest ús: què són les finances ètiques?. 
Obrim també un espai per crear i imaginar 
què pensen els i les participants i quin hauria 
hauria de ser aquest ús i aquest model.
Amb FETS - Finançament Ètic i Solidari

APODERAMENT ENERGÈTIC                    

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 16 de  
gener al 6 de febrer
Preu: taller gratuït
Col·labora PAE: Punt d’Assessorament 
Energètic de l’Ajuntament de Barcelona

Amb aquestes 4 càpsules descobriràs les 
principals eines per estalviar a casa amb la 
factura elèctrica i d’altres petits consells per 
al dia a dia. Pots fer les 4 càpsules o les que 
vulguis: escull la que més t’interessi!
Dimarts 16 de gener: La meva primera fac-
tura. Com puc estalviar? Com puc llegir bé la 
factura? Amb Sinergia, Assessorament uni-
versal de factures, hàbits i drets energètics
Dimarts 23 de gener: Factures i hàbits per-
sonals. Quins hàbits puc canviar per estalviar 
i no malmetre el medi ambient? Amb Siner-
gia, Assessorament universal de factures, 
hàbits i drets energètics
Dimarts 30 de gener: L’electricitat a règim! 
Joves, com ho fem per reduir-ne el consum? 
Amb La Fàbrica del Sol
Dimarts 6 de febrer: Mesures per a la mi-
llora energètica de la llar. Quins petits canvis 
puc fer a casa per no gastar-ne tant?
A càrrec del programa Carrega’t d’energia

TALLERS

N O+S
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REPARACIÓ DE TAULETES                    
I SMARTPHONES                                              

Divendres 23 de febrer, a les 19 h
Preu: taller gratuït (2 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys

Tens la pantalla del mòbil o la tauleta tren-
cada? T’ha caigut aigua sobre? No funciona 
el connector del carregador? En aquest 
taller aprendràs les tècniques bàsiques de 
reparació d’smartphones i tauletes. Si tens 
un aparell espatllat... porta’l!
Amb Andròmines

ROBÒTICA AMB ELEMENTS                 
RECICLATS                                                

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 13 de  
febrer al 20 de març
Preu: 23,94 € (9 hores). Taller per a  
infants de 6 a 12 anys

Amb materials reciclats, crea el teu propi 
robot teledirigit i totalment personalitzat. 
Després d’un acostament a la teoria de la 
robòtica, crearàs el teu robot!
Amb Andròmines

RE-CONVERTIM TEXANS VELLS        

Dissabte 17 de febrer, a les 12 h
Preu: taller gratuït (1,5 hores). Taller per a 
infants de 6 a 12 anys

Tens uns texans vells? Saps que els pots 
donar una segona vida? Els pots reconvertir 
en una bossa, una funda per al mòbil... 
Amb By MyEco, per una economia circular

GENER
Del 8 al 19 de gener
MOSTRA DE PUNTES DE COIXÍ
Per començar l’any acollirem al vestíbul els 
treballs realitzats pel grup de la Casa de pun-
tes de coixí al llarg del curs.
A càrrec del Grup de Puntes de coixí de la 
Casa Orlandai

Del 22 de gener al 5 de febrer 
OMBRES I FORMES
Fotografia de paisatges quotidians fixant-se 
en els efectes improvisats de les formes 
urbanes.
A càrrec de Gerard Balagué

FEBRER
Del 19 de febrer al 5 de març
MOSTRA DE TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
El grup de Tertúlies Fotogràfiques presenta 
la seva tercera mostra col·lectiva de treballs 
ben diversos, representant l’heterogeneitat 
d’interessos i d’estils. Però sota una mateixa 
perspectiva: la passió per la fotografia. 

MARÇ
Del 9 al 23 de març
TRES VOLTES REBEL
Acollirem l’obra de la jove Ame Soler on il·lus-
tra retrats femenins amb poemes o cançons 
reivindicant la lluita feminista. Imatges plenes 
de colors, amb un traç ple de vitalitat, tota 
una explosió visual i reivindicativa.
A càrrec d’Ame Soler

EXPOSICIONS                                                                                                          



GRUPS

Aquests grups allotjats a la  
Casa Orlandai desenvolupen activitats 
periòdiques que et poden interessar! 

GRUP DE DANSA LLIURE                             
Dijous de 18 a 20.30 h
Vine amb roba còmoda i disposa’t a deixar-te 
portar pels suaus moviments de la natura. 
Organitza: Associació Catalana de Dansa 
Lliure

CLUB DE PATCHWORK                                          
Dilluns de 18 a 20 h
A les nostres classes de Patchwork, cadascú 
dissenya el seu projecte intentant orientar-lo 
cap a l’estètica i l’harmonia. Es desenvolu-
paran les capacitats de creació i d’expressió 
artística. Proporcionem una àmplia varietat de 
tècniques i coneixements pràctics dels ma-
terials així com de les eines per treballar amb 
formes i colors, fent èmfasi en la creativitat 
personal.

GRUP DE PUNTES DE COIXÍ                        
Divendres de 10.30 a 13 h
Vols fer puntes? Fem servir l’antiga tècnica de 
les puntes de coixí, realitzant treballs actuals, 
creatius i personalitzats, a més d’utilitzar 
els materials més recents que ofereixen les 
noves tecnologies. Serà un plaer compartir un 
temps de treball i creació.

GRUP D’ENQUADERNACIÓ                               
Dimarts d’11 a 13 h
Aprèn a cosir i encolar, a posar noves cober-
tes i elements decoratius personalitzats. Si 
t’agrada restaurar llibres antics o deteriorats 
i donar-los vida o si vols fer un disseny propi, 
aquest és el teu grup!

GRUP DE TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES                                             
Dijous de 19.30 a 21 h (quinzenalment)
Grup obert a tots els aficionats a la fotografia. 
Comentarem les nostres pròpies fotografies 
fent-ne una crítica constructiva. D’altra banda 
ens plantejarem visitar exposicions fotogràfi-
ques a la ciutat i comentar-les. 

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ              
3r Dijous de mes de 19 a 20.30 h
El Taller d’Història de Sarrià és un projecte 
impulsat conjuntament pel Centre Excursi-
onista els Blaus i l’AC Casa Orlandai, obert 
a totes les entitats i particulars que desitgin 
integrar-s’hi. La seva finalitat és fer conèixer la 
història de Sarrià.

PARELLES LINGÜÍSTIQUES                             
Si sempre has volgut aprendre a parlar català, 
no et deixis perdre aquesta oportunitat que t’ofe-
reix el programa de Voluntariat per la Llengua. 
Organitza: Centre de Normalització Lingüística
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GENER

Dimecres 10 19 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dimecres 10 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Després de la fi del món, amb José Luis de Vicente, 
periodista i comissari de l’exposició. Preu: 2,90 €

Dijous 11 17.30 h DONES EN L’ESGLÉSIA: Els evangelis arpocrif, per Roser Garriga

Dijous 11 19 h AC D’INV. MARXISTES

DiivenDres 12 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Co-Jam de cantautors/es

Dilluns 15 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. L’elisir d’amore, de G. Donizetti. Preu: 4,14 €

Dijous 18 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 19 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. BUMM!!! Impro Teatre

Dissabte 20 12 h MATINALS FAMILIARS: Teatre d’ombres: El Petit Circ. Preu: 2,90 €

Dissabte 20 18 h L’IMPERDIBLE. Los Garage, Aloha Bennets i Bounties.

Dilluns 22 10 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dimecres 24 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA. Gentrificació i habitatge a Sarrià

Dijous 25 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 26 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: ITAL SKOL (música).

Dissabte 27 11.30 h DANSA EN FAMÍLIA. Cal inscripció prèvia.

Dissabte 27 16 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dimecres 31 19 h CAFÈS LITERARIS: El turista desnudo, de Lawrence Osborne,  
amb Teresa Rosell. Preu: 2,90 €

O+S

llegenDa:
CARNAVAL = activitat destacada
CAFÈS CIENTÍFICS = cicle
BANC DEL TEMPS = programació de les entitats o grups de la Casa



CALENDARI

FEBRER

Dijous 1 19 h AC D’INV. MARXISTES 

Dijous 1 20 h JAZZ CLASS JAM. Concert amb solistes de la Locomotora Negra. Preu: 4,14 €

DivenDres 2 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: CO-JAM de cantautors/es

Dimecres 7 19 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dimecres 7 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Conflictes i armes

Dijous 8 17.30 h DONES EN L’ESGLÉSIA. Luter, monjo de la Reforma, amb R. Solé

Dijous 8 18 h CARNAVAL. DIJOUS GRAS: Arribada de la Reina Carnestoltes i Rua

Dissabte 10 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI, preparació concert amb Cia. ComSona

Dissabte 10
a partir
de les 
18 h

CARNAVAL.  
18 h Rua de Carnaval, concurs de comparses. 
19.30 h MATINALS FAMILIARS. Concert familiar de Carnaval!
22 h Ball de disfresses, concert amb Sonats Apart i Morena

Dilluns 12 19 h TERTÚLIA: La (in)visibilitat de la dona a la ciència 

Dimecres 14 xx h CARNAVAL. Enterrament de la sardina

Dimecres 14 19 h XERRADA 15M: Energia. La Clau del Decreixement, amb Llorenç Planagumà 

Dijous 15 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 16 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Cabaret Escopinya. Humor i Màgia

Dissabte 17 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI: Concert, amb Cia ComSona

Dissabte 17 12 h Taller infantil Re-convertim els texans vells. Activitat gratuïta

Dilluns 19 10 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dilluns 19 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Don Carlo, de G.Verdi. Preu: 4,14 €

Dimecres 21 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: El canvi global en els llacs de muntanya, amb Jordi 
Catalan. Preu: 2,90 €

Dijous 22 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 23 19 h Taller de reparació de tauletes i smartphones. Taller gratuït

DivenDres 23 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Pavvla. Música

Dissabte 24 11.30 h DANSA EN FAMÍLIA: cal inscripció prèvia.

Dissabte 24 16 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dimecres 28 19 h CAFÈS LITERARIS: L’acusació, de Bandi, amb Hèctor López Bufill.  
Preu: 2,90 €

O+S

O+S
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MARÇ

Dijous 1 19 h AC D’INV. MARXISTES 

DivenDres 2 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: CO-Jam, al Cafè Orlandai

Dissabte 3 10.30 h ORLANDAI + SOSTENIBLE. Itinerari Mapa de Líquens

Dilluns 5 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Andrea Chénier, de Giordano. Preu: 4,14 €

Dimecres 7 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Educació formal i informal, dos mons 
complementaris?

Dimecres 7 19 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dijous 8 17.30 h DONES EN L’ESGLÉSIA: El conflicte i el diàleg, per Roser Solé

DivenDres 9 17.15 h MARÇ FEMINISTA / CONTES SOTA L’ESCALA: Rosa Caramel, conte 
amb prespectiva de gènere

DivenDres 9 20 h MARÇ FEMINISTA / L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: La Mirada Violeta. 
Música i poesia

Dissabte 10 12 h MATINALS FAMILIARS: Gnoma (titelles). Preu: 2,90 €

Dissabte 10 14.30 h CALÇOTADA DE L’ESPAI GARDENYES

Dimecres 14 19.30 h MARÇ FEMINISTA. El tractament de la violència masclista a Europa, amb 
el Lobby de Dones.

Dijous 15 Tot el dia MARÇ FEMINISTA / ART URBÀ i taller d’il·lustració, amb Col·lectiu 
Il·lustradores feministes Bravas

Dijous 15 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ: sessió mensual

DivenDres 16 19 h CAFÈ LITERARI. La maleta, de Sergei Dovlàtov, amb Alba Codina. Preu: 2,90 €

DivenDres 16 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Mostassa. Música

Dissabte 17 11.30 h DANSA EN FAMÍLIA: cal inscripció prèvia.

Dilluns 19 10 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dimecres 21 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Un mar de plàstics, amb Anna Sànchez Vidal. Preu: 2,90 €

Dijous 22 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Dijous 22 20 h DIA MUNDIAL DEL TEATRE / L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Khalid, 
l’heroi cosmològic.Teatre 

Dissabte 24 16 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

CALENDARI

O+S



MAPA

C. de Jaume Piquet, 23, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 252 42 62  Fax: 93 205 84 03
Web: casaorlandai.cat 
barcelona.cat/cccasaorlandai
Correu-e: info@casaorlandai.cat
Twitter, Instagram: @casaorlandai
facebook.com/casa.orlandai

De dilluns a divendres: 10 a 22 h 
Dissabtes: 11 a 14 h, 16 a 21 h

CAFÈ ORLANDAI:
De dilluns a divendres: 8.30 a 22 h
Dissabtes: 11 a 21 h, diumenges TANCAT
Telèfon: 93 119 00 37

ADREÇA HORARIS

A 10 minuts de plaça Catalunya, i no té pèrdua!

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

FGC 
bus
bicing


