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

Llegenda: 
 = companyia en residència a la Casa Orlandai

 = activitat de Sarrià - Sant Gervasi Coopera (Economia Social i Solidària)

 = 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 ❘ Associació Artistes 
de Sarrià ❘ Associació Catalana de Dansa Lliure 
❘ Associació Catalana de Dislèxia ❘ Associació 
Cedre per la Promoció Social ❘ Associació per 
la Cooperació Cat Sya ❘ Associació Cultural In-
dian Runners ❘ Associació de Diablesses i Dia-
bles de Sarrià ❘ Associació Free Gospel Choir ❘ 
Associació Grups, aprenentatge i salut ❘ Barce-
lona Women’s Network ❘ Cafè Orlandai SCCL ❘ 
Ciència en Societat, Fundació Privada ❘ Club de 
Patchwork ❘ Col·lectiu d’Artistes Visuals +D3 ❘ 
Comissió de Festes del Roser de Sarrià ❘ Design 

For The World ❘ Elenc Teatral J.V. Foix ❘ Esplai 
Movi de Sarrià ❘ Famileando ❘ Fundació Privada 
Centre d’Higiene Mental Les Corts ❘ Grup d’En-
quadernació ❘ 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 
❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Suport al 
Lobby Europeu de Dones ❘ Reagrupament In-
dependentista Sarrià - Sant Gervasi - Vallvidrera 
❘ Rotary Club de Barcelona - Sarrià ❘ Streets of 
India ❘ Teatrerus Orlandai ❘ Toastmasters Inter-
national ❘ Unió de Radioaficionats de Barcelona

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI                                                                        



ACTIVITATS: CICLES

PER QUÈ ELS MATEIXOS GENS               
FAN COSES DIFERENTS?                           

Dimecres 18 d’abril

Es coneix que la informació genètica es 
guarda en el DNA i que les executores de les 
funcions són les proteïnes. La bioinformàti-
ca, la seqüenciació massiva i l’anàlisi de les 
dades obtingudes permet de comprendre els 
mecanismes. Així podem explicar com fun-
cionen els organismes i per què els mateixos 
gens fan coses tan diferents.
Amb Maria Dolors Piulachs, IBE (UPF-CSIC)

COM REGULA LA FÍSICA                           
EL NOSTRE COS?                                       

Dimecres 16 de maig

Diverses parts del nostre cos tenen diversa 
consistència, que és una mesura física. Com 
intervenen les forces mecàniques en els 
processos biològics? Com es tradueixen a 
les cèl·lules les relacions de força que ens 
permeten de caminar o de mantenir-nos 
drets? Com les forces poden canviar la con-
centració química?
Amb Pere Roca-Cusachs, IBEC

ENERGIA I TEMPERATURA CORPORAL 

Dimecres 20 de juny

De fa temps se sabia que els mamífers tenim 
dues menes de greix, el blanc i el marró. El 
blanc emmagatzema energia, mentre que el 
marró genera calor. Darrerament s’han vist 
comportaments diferents segons el pes dels 
individus. En quin moment el nostre cos dei-
xa de gastar l’energia necessària per evitar 
l’excés de pes? 
Amb Rosalia Rodríguez, Ciències Bàsiques, 
Medicina-UIC

PINT OF SCIENCE                                        

Dilluns 14, dimarts 15 i dimecres 16  
de maig, a les 20 h

Ciència al Cafè? Acollirem l’esdeveniment 
que es realitza simultàniament a grans 
ciutats. Seran tres dies de xerrades de 
divulgació científica en diferents àmbits de la 
nanotecnologia, aptes per a totes les ments. 
El Pint of Science convida a els/les  
investigadors/es més punters/es a compartir 
coneixements en un ambient relaxat i pròxim.
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CAFÈS CIENTÍFICS: NOVES FINESTRES DE CONEIXEMENT EN BIOLOGIA        

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

Els canvis de pensament en la ciència han  
estat moltes vegades associats a canvis en la 
tecnologia. En les darreres dècades, les noves 
tècniques de càlcul, de mesura i d’exploració  
han permès estudiar els fenòmens biològics de 
formes impensables fins aleshores i s’han  
obert noves finestres de coneixement.
Organitza: Fundació Ciència en Societat



ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS                                                                                                    

DESIG,                                                           
DE JOSEP MARIA BENET I JORNET         

Dimecres 25 d’abril

Traçarem un relat per tal d’entendre la 
importància i la magnitud d’un text com 
Desig, no tan sols en els aspectes formals i 
dramatúrgics que el converteixen en el text 
fonamental que és avui en dia, sinó també 
per entendre que a Desig hi ha una voluntat 
evident de vincular-se directament a una 
tradició literària que passa, sobretot, per la 
figura d’Àngel Guimerà. 
Amb Martí Gallén Muñoz, graduat en Cine-
matografia per l’ESCAC i dramaturg

EL CAFÈ DE LA GRANOTA,                       
DE JESÚS MONCADA                                 

Divendres 30 de maig
Amb aquest recull de relats curts escrits 
entre el 1980 i 1985, Moncada traça un retorn 
al passat al seu poble natal de Mequinensa 
com a protagonista.  
Carregat d’humor i ironia, Moncada recons-
trueix  
a través de la ficció la vida del poble en plena 
època franquista. Les històries, narrades dins 
el Cafè de la Granota del poble, són protago-

nitzades per personatges senzills i  
humils que ajudaran a tenyir l’obra d’una forta 
crítica social.
Ponent a confirmar

LES CLOSES,                                                        
DE MARIA ÀNGELS ANGLADA                  

Dimecres 27 de juny

Guanyadora del premi Josep Pla de l’any 
1978, Les closes és la reconstrucció d’una 

història familiar. A través 
de cartes, documents i 
entrevistes, Maria Àngels 
Anglada tractarà d’obtenir 
una imatge precisa del 
crim de Tomàs Moragues 
i la implicació de la seva 
dona (i besàvia d’Angla-
da), Dolors Canals. Ens 
submergirem en l’ambient 
social de la Catalunya (i 
l’Empordà) de finals del 
segle XIX i gaudirem de 
les descripcions d’uns 
paisatges que són a punt 
de desaparèixer.
Amb Susanna Rafart i Co-
rominas, poeta i autora de 
prosa de ficció i d’assaig

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

Els cafès literaris s’estructuraran al voltant de dos eixos: gaudirem d’una càpsula teatral 
amb la posada en valor de la figura del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, Papitu. En 
segon lloc, les novel·les s’aproparan a la memòria històrica, familiar i vilatana de mane-
ra distinta: un biopic familiar i l’humor i la ironia. Tres autors de casa que no volem que 
caiguin en l’oblit.



CAVALLERIA RUSTICANA,                        
DE P. MASCAGNI                                         

Dilluns 16 d’abril

Una de les obres més representatives del 
verisme italià, de gran força dramàtica.  
Les passions amoroses creuades en un petit 
poble de Sicilia oloren a tragèdia i a  
tarongers en flor.

MANON LESCAUT, DE G. PUCCINI        

Dilluns 7 de maig

El primer gran èxit de Puccini, pura passió 
melòdica per una història basada en la matei-
xa font literària que la també famosa Manon 
de Massenet. Aviat la podrem veure el Liceu 
Activitat inclosa en el cicle d’Òpera en Ruta

LA FAVORITE, DE G. DONIZETTI            

Dilluns 11 de juny

Un dels exemples més notoris del bel canto 
romàntic de Donizetti, on la bellesa de la mú-
sica transcendeix dels absurds del llibret. Les 
seves meravelloses àries son l’instrument 
perfecte per al lluïment de les veus de tenor, 
mezzo i baríton. 

Dilluns a les 20 h 
Entrada: 4,14 €, aforament limitat

El tenor Marc Sala, veí de Sarrià, presenta una nova temporada de xerrades al voltant 
d’òperes que són a la cartellera a: El Gran Teatre del Liceu, als Amics de l’Òpera de Sa-
badell i al Teatre de Sarrià.
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L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                                



L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

Divendres al vespre / Entrada gratuïta / Aforament limitat

El Cafè Orlandai o la Casa Orlandai acullen un espectacle Imperdible cada divendres. Una cita 
amb l’art emergent a Sarrià: música, teatre, dansa, poesia... I, un cop al mes, un espectacle de 
més gran format! 
Amb la col·laboració del Cafè Orlandai Cooperativa

HEREU ESCAMPA, GRUMS I WAVELET 

Divendres 6 d’abril, 21 h

Música 
L’Associació de músics independents AMIC 
AMIANT, ens presenta tres bandes de rock 
emergents del panorama actual. Músics joves 
i amb energia amb estils diversos: Hereu 
escampa, indie-rock; Grums, garatge punk; i 
Wavelet, surf-rock

LA SENTINA SOLO, VALENTÍ, ÓS BRU,    
PÈSOL FERÉSTEC I ESTRUÇ                     

Divendres 13 d’abril, 21 h

Música 
L’Associació Cultural Indian Runners,  
allotjada a la Casa Orlandai, ens presenta  
les bandes més actuals de l’escena indie:  
La sentina solo, Valentí, Ós bru, Pèsol 
Feréstec i Estruç.  
5 bandes a L’Imperdible del 11è aniversari!

OBJECTIONS: VERITATS ABSOLUTES    

Dissabte 20 d’abril, 20 h

Circ
La Cia.Ara de l’Escola Juvenil de Circ de 
l’Ateneu Popular 9Barris ens presenta el seu 
primer espectacle de creació pròpia. Un ves-
pre d’acrobàcia, equilibris, malabars, i trapezi 
amb 3 joves disposats a encomanar del circ 
més fresc, enèrgic i innovador!

CO-JAM                                                    

Divendres 27 d’abril, 20 h

Música 
Jam de cantautors/es del Cafè Orlandai 
Cooperativa
Ets cantautor/a o compositor/a? Toques 
algun instrument? Tens ganes de provar 
les teves cançons? Apunta’t a les Jams del 
Cafè Orlandai! Cada últim divendres de mes, 
l’escenari t’està esperant! 
Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

BALLA SWING!!                                        

Dissabte 4 de maig, 21 h

Dansa
El Cafè Orlandai es convertirà en una pista per 
a la moguda Swing mentre una banda de música 
en directe marcarà els compassos del ball.  
Una originalitat per celebrar el Dia Internacional 
de la Dansa. Vens a ballar?

VLADIVOSTOK                                         

Divendres 11 de maig, 20 h

Poesia i música
Espectacle poeticomusical amb poemes 
de Maria Cabrera musicats de cap a peus 
passant pel cor de la Irene Fontdevila. Una de 
les poetes més en forma de la seva generació 
farà un recorregut per la seva obra recent 
acompanyada d’una pianista de nivell.

ACTIVITATS: CICLES
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GROOVE’S KOLLECTIVE I                        
ESTRAMONI BAND                                      

Divendres 18 de maig, 20 h

Música
Dues bandes presentaran el seus primers 
treballs. Groove Kollectiv: set joves presumint 
d’estils molt diversos passant pel pop-folk, 
balada o rock amb lletres escrites i arranja-
des per ells. I Estramoni, que presenta el seu 
primer EP “Una vida millor”, teclats i guitarres 
creant una atmosfera intimista amb melodies 
indies.

CO-JAM                                                    

Divendres 25 de maig, 20 h

Música
Jam de cantautors/es del Cafè Orlandai 
Cooperativa
Ets cantautor/a o compositor/a? Toques 
algun instrument? Tens ganes de provar 
les teves cançons? Apunta’t a les Jams del 
Cafè Orlandai! Cada últim divendres de mes, 
l’escenari t’està esperant! 
Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

V CÒCTEL ESCÈNIC A LO BÈSTIA             

Divendres 1 de juny, 20 h

Performance teatral
Arriba el Circo Umanità a la Casa Orlandai, 
que omplirà tots els racons de l’edifici del 
teatre més esbojarrat. Pur teatre que no 
deixarà indiferent a ningú! 

THE BIRD YELLOW                                   

Divendres 8 de juny, 20 h
Música
The Bird Yellow presenta el seu àlbum debut 
Little Kids, compost per melodies pausades, 
veu profunda i trencada, i lletres personals i 
íntimes.

CO-JAM                                                    

Divendres 15 de juny, 20 h

Música
Jam de cantautors/es del Cafè Orlandai 
Cooperativa
Ets cantautor/a o compositor/a? Toques 
algun instrument? Tens ganes de provar 
les teves cançons? Apunta’t a les Jams del 
Cafè Orlandai! Cada últim divendres de mes, 
l’escenari t’està esperant! 
Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

FEM PINYA AMB L’IMPERDIBLE!           

Els més joves del barri faran una immersió 
en la situació del món de la música de la mà 
d’Indian Runners, i acabaran vivint l’experièn-
cia del què es mou darrer un escenari.
Amb Associació Cultural Indian Runners, 
PACCS i Esplai MOVI 



ACTIVITATS: CICLES

Dissabtes a les 11.30 h
Entrada: 4,14 €

Dues experiències musicals per gaudir en 
família amb els més petits de casa. 
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 21 abril
Taller de descoberta i preparació. 
A través de diferents activitats musicals, 
cançons de falda i l’exploració del so amb pe-
tits instruments reals i petites danses posarem 
a punt l’oïda de grans i petits per al concert!

Dissabte 12 de maig
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 6 d’abril al divendres 15 de juny
Cada divendres a les 17.15 h, expliquem contes sota l’escala de caragol de la Casa Orlandai, 
per a nens i nenes fins a 8 anys. A partir d’un conte, n’explicarem un altre i, per acabar, farem 
una petita activitat (una cançó, una manualitat...) relacionada amb el conte.
Amb Maria Mendoza, de l’Associació Rius de Moviment
Per a infants de 3 a 8 anys. És necessari que cada infant o grup d’infants vagi acompanyat 
d’una persona adulta.

6 d’abril : La marmota Bruneta i la guineu
13 d’abril: L’11è aniversari de la Casa Orlandai
20 d’abril: Coco i Piu
27 d’abril: Meli
4 de maig: Vull una corona
11 de maig: El valuós regal

18 de maig: Petit ocell de terra
25 de maig: Ellison, l’elefant que desitjava 
cantar
1 de juny: La nuvolina
8 de juny: Petita a la jungla 
15 de juny: Sorpreses d’estiu!
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EL TRESOR DEL PIRATA                         

Dissabte 14 d’abril, a les 17 h
Titelles
De la cia. Marionetes Nomàdes. 
Després que el vaixell del capità Trujillo s’en-
fonsés, una sirena de cua platejada el rescata 
tot deixant-lo a la platja d’una illa deserta.  
O no tan deserta! Allà sabrà de l’existència 
d’un tresor d’un pirata amagat al fons del mar 
sobre el que pesa una maledicció.
Espectacle recomanat per a infants a partir 
de 3 anys

GIMCANA: L’ÒPERA MOLA!                         

Divendres 11 de maig, a les 17:30 h
T’atreveixes a superar tots els jocs i proves 
per descobrir que és el món de l’òpera?  
Una gimcana musical oberta i participativa 
per passar-ho d’allò més bé!
Recomanat per a infants de 8 a 12 anys
Cal inscripció prèvia a info@casaorlandai.cat

PARLEM EN FAMÍLIA!                              

Xerrades oberts a famílies per parlar sobre 
dubtes i qüestions relacionats amb la infància 
amb experts sobre aquest món.
Dimecres 25 d’abril, a les 20 h: parlem 
sobre gènere i infància
Dimecres 6 de juny, a les 19 h: ‘Límits en 
l’infant’
A càrrec de l’AFA Can Carelleu 

AMUNT I AVALL                                       

Diumenge 13 de maig, a les 12 h
Contacontes a l’hort, amb la cia. La Cuentista
Coneixerem la pagesa Jacinta, els seus 
amics del subsòl, i el seu viatge ple de sor-
preses a través dels meravellosos misteris 
del sòl, en el qual descobrirem com la seva 
salut també és la nostra. 
Activiata organitzada per C.C. Casa Orlan-
dai a l’Espai Gardenyes 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys 
Hi haurà un espai de joc lliure per infants de 
0 a 3 anys

A BABEL EN PATINET                               

Dissabte 16 de juny, a les 12 h
Titelles
De la cia. Nestor Navarro - La Puntual.
El nostre protagonista, en Bilal, arriba a 
Babel buscant els seus cosins que encara no 
coneix. Allà descobreix que hi corre un rumor 
inexplicable: tothom assegura que no es pot 
riure, que riure és molt dolent i que, a més, 
s’encomana.
Recomanat per a infants de 6 a 10 anys

MATINALS FAMILIARS                                

Activitat gratuïta / Aforament limitat 

Espectacles de petit format per a tota la família
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HUMOR I POLÍTICA:                                
RIURE PER NO PLORAR                            

Dimecres 9 de maig
La història del poder ve acompanyada de 
la història de la burla del poder: les burles 
als rics, als reis, als militars, als polítics... 
Catalunya té una llarguíssima tradició en 
aquesta burla al poder, que arrenca amb la 
literatura trobadoresca i els joglars a l’Edat 
Mitjana. Quina relació té l’humor que es fa a 
Catalunya amb el poder polític i econòmic, 
quin lloc té l’humor en el procés català, en 
les crisis econòmiques i socials dels darrers 
anys i quins són els límits de l’expressió? 
Ens podem riure de tot?
Amb Oriol de Balanzó, guionista de  
“La Competència” i Júlia Cot, guionista de 
“Polònia”

ELS NOUS I VELLS OBJECTIUS             
DEL MOVIMENT LGTB                                

Dimecres 6 de juny
La manifestació del 26 juny del 1977 a la 
Rambla va marcar una fita en la lluita per la 
llibertat sexual, és per això que reflexionarem 
sobre el moviment LGTBI a Catalunya, des 
d’una perspectiva política i de l’activisme. 
Abordarem des d’una perspectiva històrica  
la lluita de drets del col·lectiu vinculada t 
ambé a d’altres moviments, com el feminista, 
des de la Transició fins als nostres dies.
Amb Eugeni Rodríguez de (l’Observatori 
contra la homofòbia), Mercè Otero (feminista, 
professora i especialitza en coeducació)  
i Pol Galofré (activista trans i co-coordinador 
de Cultura Trans)

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                                                                                   

Dimecres a les 19 h 
Entrada gratuïta / Aforament limitat 

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.

DONAR A LA HISTÒRIA LA                     
POSSIBILITAT DE SER UNA ALTRA       

Del 4 al 29 de juny
Exposició dins del Cicle Més de 40 anys 
d’orgull i alliberament LGTBI de l’ICUB,  
de Clàudia Serrahima
Per què en la memòria històrica només  
queda constància fotogràfica de parelles i 
famílies heterosexual? A la Casa Orlandai 
volem donar una altra possibilitat a la història 
fent fotografies mostrant una àmplia diver-
sitat de parelles reals, sense restricció de 
gènere ni preferència.



BIOBLITZ AL PARC DE L’ORENETA       

Dissabte 14 d’abril a les 10 h
Una BioBlitz és una trobada de ciutadans/es 
per trobar i identificar el màxim d’espècies 
possibles d’una zona. Farem recorreguts 
per observar i identificar la flora i la fauna 
del Parc de l’Oreneta. Després penjarem les 
nostres observacions a internet i les farem 
conèixer al barri i al món!
Activitat oberta al públic general 
Inscripcions a mapaverd@casaorlandai.cat
Organitzen: ICUB i Fundació Ciència en Soci-
etat. Hi col·labora: Associació de Veïns/es de 
Sarrià i l’ECOCO 
Punt de trobada: Parc Infantil Parc de  
l’Oreneta

CONSUM AGROECOLÒGIC:                  
DEL CAMP A LA SACA                               

Dimarts 5 de juny a les 18 h
Reflexionarem sobre el circuit de l’agricultura 
de proximitat, de la producció a la coopera-
tiva de consum. Convidarem a tres persones 
per parlar de diferents etapes del procés de 
producció i distribució de productes agroe-
cològics.
A càrrec de Colinata, FreeFood, i Can Mundó 
Organitza: ESS-Sarrià Sant Gervasi

O+S

O+S

CICLES

ORLANDAI + SOSTENIBLE                                                                                         

O+S
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SETMANA DE LA NATURA                                                                                      

Del 2 al 31 de maig
Exposició i presentació del llibre: Les veus dels arbres
Les veus dels arbres és un llibre amb un contingut fotogràfic atractiu i original que recull les 
veus de 89 arbres  i arbredes entre la Seu d’Urgell i Puigcerdà. Arbres excepcionals que ens 
conviden a un diàleg obert entre l’home i la natura que ens apropa a les seves arrels i a la seva 
història.
Amb l’autora del llibre Pepa Tort, i la fotogràfa Adriana Olsina
La presentació del llibre serà el dijous 17 de maig, a les 19 h

Dissabte 26 de maig
Estima el verd del Pati
Activitat per a públic familiar per tal de conèixer les diverses plantes i arbres que viuen al Pati 
d’en Marcel. Les tocarem, olorarem, i fins i tot en plantarem de noves!! 



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

Dimecres 4 d’abril a les 19 h
El Marx d’avui: pobresa, desigualtat i lucre
Amb Arcadi Oliveres, Justícia i Pau. 

Dijous 3 de maig a les 19 h
Financialització de l’economia global 
Amb Sergi Cutilles, Observatori del Deute 

Dijous 7 de juny a les 19 h
El metabolisme social a Marx
Amb Joaquim Sempere, UB

Consulta el taller “Descobrim Marx” a la 
pàgina 27 del programa. Amb Jordi Mir, 
professor a la UPF

Del 22 de maig al 2 de juny
Exposició:  
El Marxistes de Sarrià i Sant Gervasi. 
Goytisolo, Montalbán, Rosa Borràs, Manuel 
Sacristán, Carme Massana... No està escrita 
la història de la influència del marxisme a 
Sarrià-Sant Gervasi, però podem citar alguns 
importants autors/es marxistes que hi han 
viscut. Una mostra biogràfica per mostrar 
la contribució a la cultura marxista per part 
dels veïns/es.

BICENTENARI NAIXEMENT DE MARX                                                                    

L’Associació Catalana d’Investigacions Marxistes, coincidint amb el bicentenari del naixement 
de Karl Marx, vol fer un homenatge a la seva contribució al marxisme tant en les ciències soci-
als, la transformació social i l’economia.

SESSIÓ EXPERIENCIAL                          

Divendres 20 d’abril, a les 17.30 h
En aquesta primera trobada, parlarem i 
reflexionarem sobre les experiències de cada 
assistent i pararem atenció a les interaccions 
que es produeixin entre ells. 

JORNADA DE REFLEXIÓ I DIÀLEG         

Dissabte 21 d’abril, a les 10 h
La segona sessió se centrarà en aspectes 
més teòrics de la dimensió emocional dels 
conflictes polítics i revisarem les conclusions 
de la primera sessió. Comptarem amb el Dr. 
J. Oriol Esteve, psicoanalista i expert en funci-
onament grupal, i l’experiència del País Basc 
a càrrec d’una associació de pau d’Euskadi.
Amb Iñigo Retolaza, de Memorialab (Euskadi)

II JORNADES EXPERENCIALS I DE REFLEXIÓ                                                        

Divendres 20 i dissabte 21 d’abril 
Preu: 4.14 € Places limitades. Cal inscripció prèvia a la pàgina web: www.casaorlandai.cat

Espai de treball i exploració dels aspectes més inconscients en relació al conflicte Catalunya - 
Espanya, sobre com influïm i som influïts pel emocionalment per les diferents posicions. 
A càrrec d’Espais de Pensament i ACCO



PROGRAMACIÓ ESPECIAL

11è ANIVERSARI DE LA CASA ORLANDAI                                                          

Aquest 2018, la Casa Orlandai celebra el seu 11è aniversari, un any més d’art,  convivència i 
transformació social: 3 dies plens d’activitats obertes a tothom per celebrar l’aniversari

Dijous 12 D’abril
21.30 h Teatre: Art (Sala J.V Foix). La Bambolina Negre, companyia de teatre vinculada al 
barri de Sarrià, ens presenta la seva particular versió d’ART

DivenDres 13 D’abril
17.15 h Contes sota l’escala: L’11è aniversari de la Casa Orlandai
19 h Inauguració Exposició “Història i Cartells de la Casa”
19.30 h Presentació del llibre co-creat per l’alumnat del taller d’Escriptura creativa
20 h Assaig obert Castellers de Sarrià ( Pl. Xiprer)
21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES especial 11è: Concerts de l’entitat de la Casa Indian 
Runners amb La sentina solo, Valentí, Ós bru, Pèsol Feréstec i Estruç 

Dissabte 14 D’abril
10 h Bon dia Casa Orlandai: activitats diverses al Pati d’en Marcel
11.30 – 13.30 h Mostra d’Entitats de l’ACCO, espai de joc lliure 0-3 anys a càrrec d’ Espai 
Nats i activitats familiars (Pl. Xiprer)
13.30 h Jazz Vermut amb Jazz Class Jam (Pati d’en Marcel)
14.30 h Paella popular (organitzada per l’ACCO amb el suport de l’Ecocomissió) 
17 h Espectacle familiar. Titelles: El Tresor del Pirata ( Sala J.V.Foix)
18 h Espectacle teatral Sin Ton ni Son La Cia. MicroMontis, a través de l’humor  
i de la sàtira, ens presenta l’obra que han gestat en residència a la Casa. (Pati d’en Marcel) 
19 i 20.30 h HouseScape: les parets de la casa amaguen molts misteris, només amb l’enginy 
de tot l’equip descobrireu un secret ocult. Vols jugar-hi? Inscripcions al web: casaorlandai.cat: 
grups màxim de 5 persones. Socis/es del 3 al 6 d’abril, i obert a tothom a partir del 9 d’abril.
22 h Concerts d’Aniversari: concert de la Golden Beat + sopreses (Pati d’en Marcel)
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL

O+S

Divendres 4 de maig
19 h Espurnes (selecció de danses), amb 
l’Associació Catalana de Dansa Lliure (Pati 
d’en Marcel)
Aquesta entitat de la Casa col·labora un any 
més en el Dia Internacional de la Dansa mos-
trant-nos la seva manera dolça de ballar.

21 h l’Imperdible del 
Divendres: Balla Swing! 
Vine a ballar swing amb 
música en directe!
(Cafè Orlandai)

Dissabte 5 maig, durant tot el dia
Treu el ballarí/na que portes dins i atreveix-te a 
provar tots els estils de dansa que vulguis! 

De 10 a 21 h La Casa Orlandai es convertirà 
en un espai on la dansa ocuparà cada racó 
perquè puguis provar nous estils de dansa 
o seguir explorant els que ja coneixes amb 
diverses escoles de dansa del barri: ballet, 
hip-hop, salsa, danses africanes... 

Consulta al web l’horari detallat d’aquesta 
marató de dansa. Inclou l’opció de dinar al 
Cafè Orlandai. 

Preu: tallers gratuïts

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA                                                                      

En motiu del Dia Internacional de la Dansa (que se celebra el 29 d’abril), agrupem diverses 
activitats per moure l’esquelet i contemplar ballarines i ballarins.

RENOVA LA TEVA ROBA                                                                                        

Del 28 al 31 de maig
Dies de recollida: de dilluns 28 al dijous 31 de maig, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dia de l’intercanvi: divendres, 1 de juny, de 18 a 20 h 
Encara no coneixes aquesta alternativa de consum? Entre el 22 i el 25 de maig porta’ns la roba 
que ja no fas servir i et donarem uns cupons. Els podràs intercanviar per peces de segona mà 
el dia de l’intercanvi, l’1 de juny. Cada persona pot donar un màxim de 10 peces. No s’accepta 
roba en mal estat ni sabates. 
Per a més informació consulta el web de Casa Orlandai

Dijous 31 de maig a les 18h
Customitza la teva tote bag
Vols aprendre a reciclar una peça de roba i convertir-la en una pràctica tote bag?.  
Vine a cosir la teva bossa de cotó, només necessites portar un retall de roba de 65cmx40cm 
mínim. Desprès podràs estamparla i emportarte-la posada!  
A càrrec de Núria Tiana, de Menta Craf



PROGRAMACIÓ ESPECIAL

REVETLLA DE SANT JOAN                                                                                    

Dissabte 23 De juny

18 h Tito’s magic. Espectacle de màgia per a tots els públics
20.30 h Sopar de revetlla a càrrec del Cafè Orlandai 
Cooperativa. (Pati d’en Marcel)
21.40 h Rebuda de la Flama del Canigó a Sarrià. 
Lectura del manifest a càrrec de les Diablesses i diables de Sarrià 
i Diables infantils de Sarrià (Pati d’en Marcel, Casa Orlandai)
21.50 h Cercavila conduïda per la Colla de Diables Infantils 
i les Diablesses i Diables de Sarrià fins la foguera de la 
Porta de Sarrià (Casa Orlandai - Porta de Sarrià)
22 h Encesa de la foguera i ball de diables. (Porta de Sarrià)
22.15 h Coca i cava servit per l’Associació de Veïns 
de Sarrià. (Porta de Sarrià)
22.30 h Concert de revetlla amb Leaving las Vegas 
i Quòrum (Pati d’en Marcel)

Organitzen: Diables infantils de Sarrià, Diablesses  
i diables de Sarrià, Associació de Veïns de Sarrià  
i Associació Cultural Casa Orlandai

DIA INTERNACIONAL DEL REFUGIAT                                                                                   

El col·lectiu Sarrià Sant Gervasi Refugi, juntament amb la Casa Orlandai, presenta un seguit 
d’activitats per tal de reflexionar sobre el dia 20 de juny, Dia Internacional del Refugiat

De l’11 al 22 de juny
Exposició a càrrec de la Xarxa Educativa de Sarrià Sant Gervasi Refugi

Dimecres 13 de juny, a les 19 h
Documental: Colis suspect, amb Arsomnia Produccions
Colis suspect (paquet sospitós) vol respondre a la pregun-
ta ‘Què hi ha darrere de l’Europa Fortalesa?’ El plantejament 
posa el focus en les fronteres de la Unió Europea, on con-
vergeixen les polítiques d’immigració i seguretat. Entre-
vistes a experts en dret, migracions, seguretat, indústria 
armamentista i relacions internacionals. Les seves anàlisis 
s’articulen amb la història del Mohammed, poeta i activista 
pels drets de les persones sense papers.

Dissabte 16 de juny, a les 12 h 
Matinal familiar: A Babel en Patinet, a càrrec de Nestor 
Navarro – La Puntual.
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ARTISTES VISUALS DE SARRIÀ              
Dissabte 11 i diumenge 12 de maig
Tallers Oberts dels artistes de Sarrià.
Un cap de setmana on l’art serà el protago-
nista a través d’un itinerari artístic pels tallers 
dels artistes de Sarrià i activitats al voltant de 
l’expressió artística.
Inauguració: dijous 10 de maig a les 19 h

ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous 26 d’abril, 24 de maig i 14 de juny, 
a les 18.15 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 4 d’abril, dimecres 2 de maig i 
dimecres 6 de juny,  a les 19 h
Taller de respiració i salut, amb Maria Roca. 
Cal inscripció prèvia a: 
recepcio@casaorlandai.cat

 Dissabte 14 abril, dissabte 12 de maig i 
dissabte 9 de juny, a les 16 h
Resolució de dubtes d’informàtics, amb 
Mina Albarracín. També pots venir amb el teu 
portàtil, mòbil o tauleta, ens hi atrevim a tot!

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA             
Del 7 al 21 de maig 
Exposició: Els Bancs passen factura
Els bancs passen factura és una exposició que 
forma part de la campanya Finances Ètiques 
de SETEM Catalunya. Es tracta d’un material 
que mostra el paper que juguen els bancs en 
temes com el poder, la relació amb països del 
sud, les guerres i la corrupció.

PRIMAVERA A L’HORT                            
Passa els diumenges de primavera a l’Espai 
Gardenyes, amb activitats, un bon vermut i el 
tradicional sopar de primavera!

Diumenge 13 de maig: Contacontes a l’Hort: 
Amunt i Avall, i aperitiu
Divendres 8 de juny: Sopar de primavera

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 19 d’abril i 17 de maig, a les 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
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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 aprovats per 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 l’alumnat dels tallers d’hivern 
2018 i persones sòcies de l’ACCO a par-
tir del 14 de març a les 11 h. Inscripció 
presencial (tallers de continuïtat)
l Per a nou alumnat a partir del 21 
de març, a les 11 h. Inscripció online i 
presencial.
l Obertura inscripcions en línia:  
a partir del 21 de març a les 11 h. (www.
casaorlandai.cat/tallers)

Horaris: de dilluns a dissabte d’11 a 14 
i de 17 a 21 hores. Els festius no es fan 
inscripcions.

Període lectiu
Inici del trimestre: la setmana del 9 d’abril 
(si no s’indica el contrari al taller)
Fi del trimestre: la setmana de l’11 de 
juny (si no s’indica el contrari al taller)



TALLERS

CULTURA, ARTS I CIÈNCIA          

INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA II               

Dimarts d’11 a 12.30 h. Del 10 d’abril al 
19 de juny
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 
Catalana de Conservació del Patrimoni 
Científic

LA MODERNITAT ARTÍSTICA                        
DEL SEGLE XIX                                    

Dimecres de 12.15 a 13.45 h. De l’11 
d’abril al 13 de juny
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...                         
EL ROMANTICISME MUSICAL            

Dilluns de 10.30 a 12 h. Del 9 d’abril al  
18 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ens endinsarem dins l’apassionant món del 
romanticisme musical i la fusió amb altres  
músiques i estils.

Amb Víctor Frigola, músic

MARATÓ DE DANSA                                        

Dissabte 5 de maig, de 10 a 21 h
Preu: tallers gratuïts

Treu el ballarí/na que portes dins i atreveix-te 
a provar tots els estils de dansa que vulguis! 
Dissabte 5 de maig, la Casa Orlandai es 
convertirà en un espai on la dansa ocuparà 
cada racó perquè puguis provar nous estils 
de dansa o seguir explorant amb els que ja 
coneixes amb diverses escoles de dansa del 
barri: ballet, hip-hop, salsa, danses africanes...

Consulta al 
web l’horari  
detallat 
d’aquesta  
marató de 
dansa. 
Inclou l’opció 
de dinar al 
Cafè Orlandai

N

N
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EXPRESSIÓ CREATIVA                

ESCRIPTURA CREATIVA...                    
INICIACIÓ                                               

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 9 d’abril  
al 18 de juny
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 12 d’abril al 14 
de juny
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 2 al 23 de 
maig
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

ELS MOBLES VELLS, COM NOUS        

Dissabte 19 de maig, a les 11.30 h
Preu: taller gratuït (2,5 hores)

Tens mobles vells a casa? Fes que sembli nou! 
En aquest taller aprendrem a restaurar mobles 
i transformar-los, per donar-los una segona 
vida! 

Amb AMB i Solidança

ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 10 d’abril al 
19 de juny
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

N

N



IDIOMES                                          

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19 h a 20 h. Del 12 d’abril al 14 
de juny
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 10 d’abril al 
19 de juny
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, Banc del Temps  
Sarrià-Sant Gervasi

TALLERS

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 9 d’abril al 
18 de juny
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 12.15 a 13.15 h. Del 12 d’abril  
al 14 de juny
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

MARXA NÒRDICA I SALUT                          

Divendres de 12.30 a 14 h. Del 13 d’abril 
al 15 de juny
Preu: 74,60 €  (15 hores)
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)

N
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CONVERSA EN FRANCÈS                          

- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
De l’11 d’abril al 13 de juny
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
De l’11 d’abril al 13 de juny
- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
Del 12 d’abril al 14 de juny

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

VOYAGER EN FRANCE                        

Divendres d’11 a 12.30 h. Del 13 d’abril 
al 15 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement 
material: 3€

Ara que s’acosta l’estiu... t’estàs plantejant 
viatjar a França o a un país de parla francesa? 
Aquest curs et permetrà aprendre vocabulari, 
expressions útils per viatjar i a ser més autò-
nom/a quan viatges! 

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 
10 d’abril al 19 de juny
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 10 d’abril al 19 de juny
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. Del 
9 d’abril al 18 de juny
-Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 9 d’abril al 18 de juny
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 Tess Newman, de 
l’International Woman’s Club of Barcelona

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. De 
l’11 d’abril al 13 de juny 
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
De l’11 d’abril al 13 de juny
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 

TALLERS

N



TALLERS

COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h. De 
l’11 d’abril al 13 de juny
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h. Del 12 
d’abril al 14 de juny
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 9 
d’abril al 18 de juny
- Grup B: divendres de 10.30 a 12 h. Del 13 
d’abril al 15 de juny
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 10 d’abril 
al 19 de juny
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)

SALUT FETA  A CASA                          

Dilluns de 18 a 19.30 h. Del 9 d’abril  
a l’11 de juny
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Aprèn a ser el/la gestor/a de la teva salut. 
Amb aquest taller descobriràs com evitar re-
fredats, com no acabar el dia tan cansat/a... 
I tot a partir de petits canvis i hàbits diaris!

Amb Xavier Vilaplana, especialista en nutri-
ció i apoderament per la salut

N
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INFORMÀTICA                                 

APODERAMENT DIGITAL                       
PER A GENT GRAN                                     

Dimecres d’11.30 a 13.30 h. Del 25 
d’abril al 9 de maig
Preu: 15,96 € (6 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)

El curs proposa la capacitació en tecnologi-
es de la informació per a gent gran a través 
de la gestió col·lectiva d’un bloc amb fotos, 
documents... que aportarà l’alumnat. Treba-
llarem l’edició de fotografies, textos, gestors 
de contingut i xarxes socials (Facebook, 
Twitter, Instragram...). 

Amb SomAtents, col·lectiu que apropa  
l’activitat interpretativa i crítica de la 
premsa a la ciutadania

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                                        

DANSA EN FAMÍLIA                              

Dissabte 7 d’abril, d’11.30 a 12.30 h
Dissabte 5 de maig, de 17.30 a 18.30 h 
(taller gratuït en motiu del Dia Interna-
cional de la Dansa). Dissabte 2 de juny, 
d’11.30 a 12.30 h 
Preu per sessió: 4,97 € (1 hora. Preu per 
a un infant i un adult).

Sessions mensuals de dansa i expressió 
corporal per a famílies amb infants de 3 a 6 
anys. Un espai per moure’ns i gaudir de les 
possibilitats del cos, on imaginem i juguem 
junts tot explorant el nostre moviment més 
creatiu!
Activitat per a infants de 3 a 6 anys acom-
panyats d’un adult. Aforament limitat a 20 
persones. Cal formalitzar la inscripció per a 
cada sessió amb les dades de l’adult)

Amb María Mendoza, 
 de l’Associació Rius 

 de Moviment

N



JUVENIL                                        

ANIMAL FLOW                                       

Dimecres de 20.30 a 21.30 h. De l’11 
d’abril al 13 de juny
Preu: 26,60 € (10 hores). Taller per a joves 
a partir de 12 anys

Aconsegueix un entrenament corporal 
increïble i original basat en moviments animals 
i canvis fluïts basats en tècniques de ioga, 
capoeira i gimnàstica. Millora la teva coordina-
ció, flexibilitat, resistència...

Amb Adriano Reis, entrenador personal 
especialitzat en Animal Flow

PERCUSSIÓ CORPORAL                        

Dimecres de 19 a 20.30 h. De l’11 d’abril 
al 13 de juny
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a joves 
a partir de 12 anys

T’atreveixes a fer ritmes i música amb el teu 
cos? Taller d’introducció a la percussió amb 
el propi cos, exploració de sons i tècnica 
bàsica, aprenentatge i creació de patrons i 
poli-ritmes.

Amb Xavi Manyoses, professor i músic es-
pecialitzat en la pedagogia de la percussió 
en grup

APLICACIONS ÚTILS PER VIATJAR    

Data pendent de confirmar 
Preu: taller gratuït

Quan marxes de viatge vols tenir-ho tot 
preparat? T’agrada tenir al mòbil tot allò im-
prescindible per gaudir al màxim del viatge? 
O ets dels que vol estar sempre connectat 
i compartir les fotos que fas? Amb aquest 
taller descobriràs noves eines i aplicacions 
útils per viatjar.

PENSAMENT CRÍTIC:                   
APODERAMENT CIUTADÀ              

El món que ens envolta és complex i 
necessitem comprendre informacions 
diverses en entorns canviants. A la Casa 
Orlandai et proposem aquests tallers que 
t’ajudaran a comprendre aspectes clau de 
la societat actual. Situem la persona com 
al centre de l’activitat política, social i ciu-
tadana i li procurem eines i informacions 
clau per a fer-la més lliure i més capacita-
da per a afrontar els reptes socials.

POLÍTICA PER A                                      
CIUTADANS LLIURES                          

Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 17 d’abril al 
5 de juny
Preu: 52,22 € (10,5 hores)

Què té a veure la democràcia grega amb les 
actuals democràcies? Tots els vots compten 
igual? Què és el dret a decidir?...  Política per 
a tots els públics des del rigor i la passió per la 
ciència política.

Amb Jaume López,
 professor de ciències

 polítiques a la UPF

TALLERS

N

N

N
N
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FILOSOFIA PER A TOTHOM                   

Dilluns de 18 a 20 h. De 9 d’abril al 18 
de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Preguntes com: Qui som? On anem? O quin 
és el sentit del món en el que ens ha tocat 
viure? responen a una necessitat humana  
comuna present en totes les etapes de la nos-
tra història. Abordarem els orígens i proble-
mes del pensament filosòfic amb l’objectiu de 
reflexionar críticament sobre els mateixos.

Amb Adrià Ariño Sánchez, llicenciat en 
filosofia

DESCOBRIM MARX                              

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 23 de 
maig al 6 de juny
Preu: taller gratuït (4,5 hores)

Amb aquest taller coneixerem i pensarem a 
partir de Karl Marx i la seva obra: El Manifest 
Comunista, El Capital... Com Marx ens pot 
ajudar a pensar el món d’avui a partir de les 
seves aportacions sobre llibertat, democrà-
cia, economia, revolució...? Quina és la seva 
vigència? Tot això i molt més en aquest taller 
per descobrir una mica més de Marx l’any 
del 200 aniversari del seu naixement.

Amb Jordi Mir, professor a la UPF. Amb 
la col·laboració de l’A.C. Investigacions 
marxistes

VÍDEO-FÒRUM:                                     
DINERS AMB VALORS                           

Dimecres 10 de maig 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 implica aquest ús: què són les finances 
ètiques?. Obrim també un espai per crear i 
imaginar quin pensen els i les participants 
que hauria de ser aquest ús i aquest model.

Amb FETS, Programa de Solidaritat i Co-
operació de l’Ajuntament i FETS-Finança-
ment Ètic i Solidari. En col·laboració amb 
ESS Sarrià-Sant Gervasi

ECONOMIA SOCIAL                               
I COOPERATIVISME                             

Dilluns de 17 a 20.30 h. Del 4 al 18 de 
juny
Preu: tallers gratuïts

Amb aquestes tres càpsules parlarem sobre 
l’economia social i solidària i el cooperativis-
me, i donarem les eines bàsiques per cons-
truir una cooperativa al barri. Pots apuntar-te 
a les 3 càpsules, a dues o només a una! 
Dilluns 4 de juny: Què és l’economia soli-
dària i el cooperativisme?
Dilluns 11 de juny: Com constituir una co-
operativa de treball
Dilluns 18 de juny: L’articulació de l’econo-
mia solidària i cooperativa local

Amb Coopolis. En col·laboració amb ESS 
Sarrià-Sant Gervasi

TALLERS

N
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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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ABRIL

Dimecres 4 19 h AC D’INV. MARXISTES. El Marx d’avui, amb Arcadi Oliveres

Dimecres 4 19 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

DivenDres 6 21 h L’IMPERDIBLE: Amic Amiant: Hereu Escampa, Grums i Wavelet

Dissabte 7 11.30 h DANSA EN FAMÍLIA. Entrada: 4,97 €. Inscripció al web

Dijous 12 21.30 h 11è ANIVERSARI: TEATRE La Bambolina Negre presenta Art

DivenDres 13 tarda

11è ANIVERSARI: 17:15 h Contes sota l’escala
19 h Inauguració de l’exposició Història i Cartells de la Casa Orlandai
20 h Assaig obert dels Castellers de Sarrià
21 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES: La Sentina solo, Valentí, Ós Bru,  
El Pèsol Feréstec i Estruc

Dissabte 14 10 h ORLANDAI+SOSTENIBLE. BioBlitz al Parc de l’Oreneta 

Dissabte 14 tot el dia

11è ANIVERSARI: 10 h Bon dia Casa Orlandai! 
11.30-13:30 Mostra d’entitats, espai infantil 0 -3 anys i activitats familiars
13.30 h Jazz Vermut amb Jazz Class Jam
14.30 h Paella Popular
17 h Espectacle Familiar: El Tresor del Pirata
18 h Espectacle teatral Sin Ton ni Son
19 i 20:30 h ScapeHouse. Inscripció al web
22 h Concerts 

Dissabte 14 16 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dilluns 16 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Cavalleria rusticana. Preu: 4,14 €

Dimecres 18 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Per què els mateixos gens fan coses diferents?
Amb Maria Dolors Piulachs. Preu: 2,90 €

Dijous 19 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 20 17.30 h II JORNADES EXPERENCIALS I DE REFLEXIÓ. Preu: 4,14 €

DivenDres 20 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Circ: Objections: Veritats Absolutes

Dissabte 21 11.30 h NADONS A L’ORLANDAI: Taller de descoberta, amb la Cia. Comsona

Dissabte 21 17.30 h II JORNADES EXPERENCIALS I DE REFLEXIÓ, amb Espais de Pensament

Dimecres 25 19 h CAFÈS LITERARIS: Desig de Josep Maria Benet i Jornet. Preu: 2,90 €

Dimecres 25 20 h PARLEM EN FAMÍLIA!, amb Jenny Cubells i l’AFA Can Caralleu
Dijous 26 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 27 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: CO-Jam (música).

O+S

O+S

Del 9 al 21 d’abril EXPOSICIÓ: 11è Aniversari
Del 23 d’abril al 4 de maig EXPOSICIÓ: Records, amb el Grup La Finestra
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MAIG

Dimecres 2 19 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dijous 3 19 h AC D’INV. MARXISTES. Financialització de l’economia global, amb Sergi Cutilles 

DivenDres 4 20 h DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA: Mostra de l’A.C. de Dansa Lliure
21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Balla Swing!

Dissabte 5 tot el dia DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA: Marató de dansa
17.30 h DANSA EN FAMÍLIA. Activitat gratuïta. Inscripció al web 

Dilluns 7 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Manon Lescaut, de G. Puccini. Preu: 4,14 €

Dimecres 9 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Humor i política, Oriol de Balanzó i Júlia Cot

Dijous 10 19 h VÍDEO-FÒRUM: Diners amb valors / Poesía: “La Vida Passa”

DivenDres 11 17.30 h GIMCANA: L’òpera mola!

DivenDres 11 20 h SETMANA DE LA POESIA / L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES: Vladivostok

Dissabte 12 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI, Concert amb Cia. ComSona

Dissabte 12 i 
Diumenge 13 tot el dia ARTISTES VISUALS DE SARRIÀ. Tallers oberts (d’11 a 14 h i de 16 a 21 h)

Dissabte 12 16 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Diumenge 13 12 h MATINALS FAMILIARS a l’Hort. La Cuentista presenta Amunt i Avall 

De Dilluns 14 a 
Dimecres 16 20 h PINT OF SCIENCE, la nanotecnologia al Cafè Orlandai 

Dimecres 16 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Com regula la física el nostre cos?, 
amb Pere Roca-Cusachs. Preu: 2,90 €

Dijous 17 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 10 19 h SETMANA DE LA NATURA: Presentació Les Veus dels Arbres, de P. Tort

DivenDres 18 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Groove’s Collective i Estramoni (música)

Dissabte 19 11.30 h TALLER: aprèn a restaurar mobles vells. Activitat gratuïta

Dijous 24 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 25 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: CO-Jam (música)

Del 28 al 31 tot el dia RENOVA LA TEVA ROBA: Recollida de roba (de 10 a 14 h i de 16 a 21 h)

Dimecres 30 19 h CAFÈS LITERARIS: El cafè de la Granota, de Jesús Moncada. Preu: 2,90 €

Dijous 31 18 h TALLER: fes la teva bag amb tela reciclada. Activitat gratuïta

O+S

O+S

O+S

Del 2 al 31 de maig SETMANA DE LA NATURA / EXPOSICIÓ: Les veus dels arbres
Del 7 al 21 de maig EXPOSICIÓ: Els Bancs passen factura, Economia Social i Solidària
Del 22 de maig al 2 de juny EXPOSICIÓ: Els marxistes a Sarrià i Sant Gervasi
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JUNY

DivenDres 1 18 h RENOVA LA TEVA ROBA: Dia de l’intercanvi, de 18 a 20 h

DivenDres 1 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: V Còctel escènic a lo Bèstia (teatre)

Dissabte 2 11.30 h DANSA EN FAMÍLIA. Entrada: 4,97 €. Inscripció al web

Dissabte 2 19 h CONCERT: Cor Antàrtida i Cor Mardeveus

Dimarts 5 11.30 h ORLANDAI + SOSTENIBLE: Consum agroecològic: del camp a la saca

Dimecres 6 19 h BANC DEL TEMPS: Taller de respiració i salut

Dimecres 6 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Els vells i nous moviments LGTB?  
amb Eugeni Rodríguez, Mercè Otero i Pol Galofré.

Dimecres 6 20 h Parlem en família: els límits dels infants

Dijous 7 19 h AC D’INV. MARXISTES. El metabolisme social a Marx, amb Joaquim Sempere 

DivenDres 8 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: The Bird Yellow (música)

DivenDres 8 21 h Sopar de Primavera, a l’Espai Gardenyes

Dissabte 9 12 h SIMFÒNIC FESTIVAL

Dissabte 9 16 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dilluns 11 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. La favorite, de G. Donizetti. Preu: 4,14 €

Dimarts 12 19 h ASSEMBLEA DE PRIMAVERA de l’AC Casa Orlandai

Dimecres 13 19 h DIA DE LES PERSONES REFUGIADES. Documental: Colis Suspect

Dijous 14 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 15 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: CO-Jam (música)

Dissabte 16 12 h MATINALS FAMILIARS: A Babel en patinet, amb Nèstor Navarro. Gratuït

Dimecres 20 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Energia i temperatura corporal, amb Rosalia Rodríguez. 
Preu: 2,90 €

Dissabte 23 18 h REVETLLA DE SANT JOAN. Actes de cultura popular, sopar i concert

Dimecres 27 19 h CAFÈ LITERARI. Les Closes, de Maria Àngels Anglada. Preu: 2,90 €

CALENDARI

O+S

O+S

O+S

Del 4 al 22 de juny EXPOSICIÓ:  
Donar a la història una altra oportunitat
De l’11 al 22 de juny EXPOSICIÓ:  
Dia de les persones refugiades

llegenDa:
CARNAVAL = activitat destacada

CAFÈS CIENTÍFICS = cicle
BANC DEL TEMPS = programació  
de les entitats o grups de la Casa



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


