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Presentació
carta del president

Aquest document conté la memòria completa del l’any 2014, recull els 
principals indicadors i les fites més rellevants de l’any tant a nivell de 
l’equipament Casa Orlandai com de l’Associació Cultural Casa Orlan-
dai. En aquesta memòria hem incorporat els indicadors que s’han pac-
tat entre la Plataforma d’Entitats Ciutadanes i el Comissionat de Partici-
pació, on es posa èmfasi en els espais de participació i la programació 
col·laborativa, fet que ens permetrà seguir i millorar l’ADN de la gestió 
ciutadana, que és la Participació.

Les principals novetats d’aquest any han estat, a nivell de recursos hu-
mans, la reincorporació a l’equip de professionals de la Maria Bascomp-
te després d’una llarga temporada de baixa, i de la posada en marxa 
d’una petita estructura associativa, amb la Mònica Beneyto, fet que ha 
permès reorganitzar de forma estable les tasques. A nivell d’activitats 
hem mantingut la línia d’altres anys, amb dues novetats importants: el 
Mapa Verd i l’Espai Gardenyes. El passat mes d’abril l’associació ha 
celebrat el setè aniversari i s’ha constatat que el projecte Casa Orlandai 
segueix creixent i s’enforteix en tots els seus vessants.

Acabem l’any signant un nou conveni de gestió ciutadana, de quatre 
anys de durada, i calendaritzant l’elaboració d’un nou pla estratègic, 
que durarà del 2016 al 2020.

Us convidem a llegir aquesta memòria que reflecteix el fruit de la feina, 
les il·lusions i els esforços, d’un munt de persones i entitats; i que durant 
aquest any 2014 ha obtingut el reconeixement amb dos premis molt re-
llevants: el segon premi de Barcelona Associacions, atorgat per l’Ajun-
tament de Barcelona i el Consell Municipal d’Associacions de Barcelo-
na, i el premi de Compromís Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
Felicitats i gràcies a totes les persones que hi heu col·laborat.

PresentaCió
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Som l’AC Casa Orlandai

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) agrupa un conjunt d’entitats, col·lectius i persones 
vinculades al barri de Sarrià. És una associació sense ànim de lucre inscrita al registre d’entitats 
jurídiques amb número 34.123.
L’associació és la gestora de l’equipament municipal Casa Orlandai, un dels equipaments de ges-
tió ciutadana de la ciutat de Barcelona. Compta amb més de 250 membres entre socis individuals, 
familiars i entitats.

sOM l’aC Casa Orlandai
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Trajectoria

A partir del 2003, amb el canvi d’ubicació de 
l’Escola Orlandai, va començar una negoci-
ació amb el Districte Sarrià-Sant Gervasi per 
trobar un ús a l’antic edifici de l’escola, ubicat 
al carrer Jaume Piquet, 23, sota l’acolliment del 
CEIP i AMPA Orlandai.
L’acció reivindicativa va concloure amb la cre-
ació de l’Associació Amics i Amigues de l’Or-
landai (AAAO), l’any 2004, a partir de la qual 
va sorgir l’”Equip de Treball” que va elaborar el 
document “Casa Orlandai. Art i transformació 
social” (octubre 2004), que va permetre iniciar 
formalment les negociacions amb els respon-
sables municipals. En aquell moment 10 asso-
ciacions o col·lectius conformen el projecte, 
entre les quals destaquen: l’AAAO, l’Antàrtida/
Plataforma del Gel, l’Assemblea de joves de 
Sarrià ESBERLA, l’Associació per la promoció 
cultural ChebBalowski, la Coral Sarrià o l’Esplai 
Movi de Sarrià.
El 2007 es va reunir l’assemblea constituent de 
l’Associació Cultural Casa Orlandai, constituï-
da per 15 entitats fundadores -entre les noves 
incorporacions cal citar l’Associació Catalana 
de Dansa Lliure, el Centre d’Higiene Mental de 
Les Corts, el Col·lectiu de Dones en l’Església 
i el Grup de Pachwork- i s’aprovaven els Esta-
tuts que regiran l’associació.
Finalment, els responsables polítics de l’Ajun-
tament de Barcelona-Districte Sarrià-Sant 
Gervasi van confirmar la creació d’un centre 
cívic gestionat per l’Associació Cultural Casa 
Orlandai, mitjançant un conveni signat el març 
de 2007. Casa Orlandai s’obria al públic el 12 
d’abril de 2007.
Des de l’any 2007, l’ACCO està gestionant 
l’equipament municipal Casa Orlandai, a tra-
vés d’una subvenció anual amb una duració 
de quatre anys amb dues pròrrogues anuals. 
El desembre del 2014 es va signar la renova-
ció del conveni que concedeix a l’associació la 
gestió del centre per tres anys més amb possi-
bilitat d’una prorroga. 

Valors i objectius

La finalitat principal de l’associació és impul-
sar el teixit associatiu, cultural, social del barri 
de Sarrià i del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
fomentant els següents valors: cultura per la 
pau, equitat de gènere, esperit crític, multicul-
turalitat, democràcia, transparència, eficàcia, 
sostenibilitat, solidaritat local i global, diversi-
tat cultural i social, independència, coherència 
i innovació.
En coherència, des de Casa Orlandai, princi-
pal projecte de l’associació, ha potenciat i pro-
mou els següents objectius:

• ser un lloc de trobada intergeneracional
• esdevenir un espai d’intercanvi d’idees, 
persones i coneixements
• potenciar la creació col·lectiva, sobretot 
la cultural i innovadora
• fomentar dinàmiques participatives i de 
coordinació
• promoure i millorar l’educació, en especial 
del lleure
• facilitar l’accés a les noves tecnologies
• mantenir i actualitzar les tradicions i els 
costums
• tenir cura del territori amb criteris de sos-
tenibilitat

Per regir tota l’activitat de la Casa Orlandai i 
els altres projectes que impulsa, l’Associació 
compta amb uns Estatus aprovats en assem-
blea, un document de règim intern que regula 
les activitats dels tècnics i dels òrgans de deci-
sió, un pla estratègic per determinar els objec-
tius i les línies d’actuació pels anys 2011 fins al 
2015. Està prevista la concreció d’un nou pla 
estratègic durant el proper any que determini 
els plans d’actuació des del 2016 fins al 2020. 
Durant aquest any 2014 l’AC Cultural Casa 
Orlandai ha rebut dos reconeixements per la 
seva tasca per part de les institucions públi-
ques. En primer lloc, el 2n Premi Barcelona 
Associacions per part de l’Ajuntament de Bar-
celona gràcies a l’activitat “Fes-te els balcons” 
que organitza dins la festa major del barri. I el 
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premi Compromís Democràtic que atorga la 
Generalitat de Catalunya pel model de gestió 
cívica del centre cívic Casa Orlandai. 

Com ens organitzem

Junta de la Casa

Durant l’any 2014, la Junta de la Casa s’ha re-
unit un total de 20 vegades, sempre els dilluns 
de 19:30 a 21:30 h, amb una periodicitat quin-
zenal. Aquestes reunions de la Junta represen-
ten un total de 352 hores de feina voluntària.
A la Junta es revisen les qüestions que propo-
sa la Direcció de l’equipament i les diferents 
vocalies; es fa un seguiment de les tasques de 
les comissions, de la programació de tallers i 
d’activitats; etc. Les actes de cada reunió re-
cullen els acords i altres temes que s’han trac-
tat a les juntes.
Més enllà de les reunions estrictes de la Junta, 
durant l’any s’han celebrat diverses reunions 
extraordinàries, fora del dia a dia, en relació 
amb temes concrets, i reunions de coordinació 
de vocalies o projectes que permeten millorar 
el treball intrajuntes.
Després de la seva renovació a l’Assemblea 
de Tardor de 2014, formen la Junta les se-
güents persones:

● Enric Capdevila, president
● Juan Maria Cámara, tresorer
● Gerard Lillo, secretari
● Oriol Barba, vocal
● Lluís Bordas, vocal
● Marta Masats, vocal 
● Núria Ramis, vocal

● Oriol Solina, vocal
● Inés Tanqueiro, vocal
● Sandra Tello, vocal

A l’Assemblea de Primavera de 2014, es va fer 
efectiva la baixa d’en Carles Cuní com a mem-
bre de la Junta. I a l’Assemblea de Tardor va 
produir-se el relleu d’en Jesús Mestre, n’Eulàlia 
Marquès i n’Anna Aguilar-Amat.
En Jesús Mestre ha deixat la vicepresidència 
de l’entitat, després de 8 anys essent membre 
de la Junta amb diferents responsabilitats, càr-
rec que quedarà vacant fins a l’Assemblea de 
Tardor de 2015.

Els socis

L’Associació Cultural Casa Orlandai compta, a 
data 1 de desembre de 2014, amb 251 socis. 
184 són socis i sòcies a títol individual, 20 a 
títol familiar, 2 empreses i 45 associacions o 
entitats sense ànim de lucre. 
El nombre de socis ha experimentat un lleuger 
increment durant l’últim any, ja que s’ha passat 
de 241 a 251 socis. El nombre de socis indivi-
duals és el que experimenta un augment més 
destacat ja que al 2013 eren 174 i ara en són 
184. Els socis familiars i empreses es mante-
nen i es redueixen les entitats i associacions 
sòcies que varien des de 48 fins a 33. 
Pel que fa a les entitats, a finals de 2014 eren 
les següents: 
ACAFAI ❘ Amanida Associació ❘ Amics de la 
Història del Carlisme ❘ Amics i Amigues de 
l’Orlandai ❘ Aniarku Associació ❘ Assemblea 
Nacional Catalana, Sarrià-Sant Gervasi ❘ Asso-
ciació Artistes de Sarrià ❘ Associació Catalana 
de Dansa Lliure ❘ Associació Catalana de Dis-

sOM l’aC Casa Orlandai

Tipologia de socis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Persones individuals 65 73 77 100 119 174 184
Famílies 14 16 13 16 17 19 20
ONL i empreses 33 37 33 39 44 48 47
TOTAL 112 126 123 155 180 241 251
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lèxia ❘ Associació Cedre per la Promoció Soci-
al ❘ Associació Consumo Respeto ❘ Associació 
Grups, aprenentatge i salut ❘ Associació Sín-
drome d’Asperger de Catalunya ❘ Associació 
per la Cooperació Cat Sya ❘ Aulamón ❘ Barcelo-
na Women’s Network ❘ Centre d’Estudis Carles 
Cardó ❘ Centre Higiene Mental ❘ Ciència en So-
cietat, 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 ❘ Fami-
leando SL ❘ Grup de Castanyoles de la Casa 
Orlandai ❘ Grup de Converses Angleses ❘ Grup 
d’Enquadernació ❘ Grup de Teatre Albero ❘ Grup 
de Teatre Casa Orlandai ❘ Grup Puntes de Coixí 
❘ International Women’s Club Of Barcelona ❘ IPI 
Cooperació ❘ JPC Iniciativa Musical ❘ La Bom-
beta ❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Su-
port al Lobby Europeu de Dones ❘ Ràdio Sarrià 
❘ Reagrupament Independentista Sarrià - Sant 
Gervasi - Vallvidrera ❘ Setem Sarrià - Sant Ger-
vasi ❘ Spielsamstag ❘ Toastmasters International

Formes de Participació

Participació i Assemblea

El projecte de la Casa Orlandai és participació 
ciutadana en ella mateixa, així doncs, aquesta 
marca el dia a dia de la Casa. És per això que 
hi ha una atenció constant sobre els organis-
mes participatius i democràtics de l’ACCO i es 
busca millorar-ne les dinàmiques i aconseguir 
que tothom que participa del projecte senti que 
la seva opinió es té en compte. 
És per això que s’han realitzat diverses accions 
per valorar la qualitat dels òrgans participatius 
i veure com es poden millorar. En primer lloc 
s’ha elaborat un estudi a partir dels indicadors 
que estableix la Plataforma de Gestió Ciutada-
na per tal de valorar la gestió del centre no no-
més des de la perspectiva que indica l’ICUB 
sinó tenint en compte l’especificitat de ser una 
entitat que gestiona un espai d’aquest estil. 

També s’han elaborat els indicadors del Balanç 
Social que promou la Xarxa d’Economia Social 
i que també valoren els aspectes democràtics i 
participatius de l’entitat. 
A més, també s’ha realitzat un estudi acurat del 
nombre de persones que participen dels dife-
rents òrgans de gestió de l’ACCO per veure si 
la participació augmenta, disminueix o s’estan-
ca. A partir d’aquests estudis i indicadors es 
pot constatar el següent:

RESULTATS DE L’ESTUDI DE PARTICIPACIÓ
Analitzant les dades de participació, es cons-
tata que, a les assemblees, per exemple, les 
dinàmiques no són clares ni segueixen un mo-
del concret.
El nombre d’assistents a les assemblees no 
varia significativament, es manté en uns trenta 
assistents aproximadament d’una a l’altre i si 
ho fa, no es converteix en tendència sinó que 
és de forma puntual. 
Si que hi ha un parell de dades significatives 
referents a les entitats. Es detecta que al curs 
2012-2013 va haver-hi una alta participació de 
les entitats que al 2013-2014 disminueix signifi-
cativament. Pot ser degut al fet que al 2012-2013 
les vocalies de participació i entitats juntament 
amb el tècnic responsable van realitzar reunions 
amb cadascuna de les entitats sòcies de l’ACCO 
per revisar el seu conveni. Per això es proposa 
reprendre aquestes reunions, ja que es conside-
ren efectives per engrescar a la participació. Al 
pla d’acció  2014 s’inclou aquest objectiu. 
Cal tenir en compte que no ha augmentat el 
nombre de socis i per tant, el fet que es mantin-
guin números similars als anys anteriors té sen-
tit perquè no s’ha augmentat en socis. Tot i així, 
la participació no arriba al 30% i per tant, seria 
òptim mirar d’engrescar més socis i entitats a 
participar ja que s’ha detectat que en general, 
les persones que participen a les assemblees i 
comissions acostumen a repetir-se. 
Així doncs, el gran repte de cara al 2014-2015 
és aconseguir que participin de les assemble-
es i les comissions no només les entitats com 
a tal i els seus representants, sinó arribar als 
membres d’aquesta. 
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Es creu també necessari mostrar la importàn-
cia i la utilitat d’assistir a les assemblees i co-
missions, convidar i insistir més als socis, i fer-
los veure que les seves opinions es tenen en 
compte. 
Al pla d’acció 2013 es parlava d’incrementar 
l’assistència als òrgans participatius i al 2014 
ja no es manté tot i que no es considera assolit. 
Es creu convenient tornar a plantejar aquesta 
acció. 
Un de les maneres d’incrementar l’assistència 
als òrgans participatius és difondre més i millor 
el calendari participatiu. A l’hora també, un dels 
punts de treball en la reunió entre tècnics i la jun-
ta directiva de juliol es tractarà sobre la valoració 
dels indicadors participatius i sobre el planteja-
ment que han de prendre les comissions. 
Al pla d’acció 2014 parlar també inclou la im-
portància de POTENCIAR COMISSIONS: Incre-
mentar assistents, millorar encaix amb vocals 
junta/tècnics. A partir de les dades analitzades 
es pot constatar com els resultats no denoten 
un increment d’assistents significatiu, excepte 
algun cas concret i aïllat, per tant cal plante-
jar uns objectius més concrets per cada co-

missió i valorar què se n’espera de cada una. 
Per exemple, es considera que la comissió de 
comunicació, potser no ha de vetllar tant per 
aconseguir participants com ho ha de fer la 
de programació, que si que hauria de ser més 
nombrosa. 
Les dades indiquen una participació satisfac-
tòria, unes 10 persones, a les subcomissions 
temàtiques (aniversari, carnestoltes, fes-te 
els balcons) on, a més, la participació de ve-
ïns no socis de l’ACCO i les entitats és de les 
més nombroses. Així doncs es creu convenient 
mantenir aquests formats més concrets. 
Pel que fa a l’encaix vocals/junta/tècnics no 
està clar que s’estigui fent com es vol. Caldria 
definir uns passos a seguir per valorar aquest 
punt. Es proposa que la vocalia de participació 
reuneixi totes les actes de les comissions i en 
faci una valoració a la junta un cop s’han fet 
aquestes. Per això  cal unificar com es fan les 
actes ja que no hi ha un criteri conjunt. 
A mode de resum, es presenta un quadre dels 
principals òrgans de participació de l’ACCO, 
quantes vegades s’han reunit el 2014 i quants 
assistents han tingut. 

sOM l’aC Casa Orlandai

òrgan reunions participants principals acords

Junta Directiva 12 entre 8 i 10
Decisions sobre el funcionament ordinari del 
Centre i ratificació de les actuacions dels 
tècnics i les decisions de les comissions. 

Assemblea 2 30
Ratificació pressupostos, entitats allotjades, 
fonts de finançament de l’ACCO i debat. 

Comissió  
de programació 3 15 de mitjana. 

Decisió de les principals activitats de la Casa 
de cara als trimestres següents. 

Comissió  
de comunicació 3 entre 5 i 10 persones

Estudi de la nova web, plantejament d’un pla 
de comunicació, elements de difusió de la 
Casa, cartellisme. 

Comissió de 
finançament 3 Entre 5 i 7

Anàlisi de pressupostos i fons de finançament. 
Preparació de debat a l’assemblea.

Ecocomissió 5 8 de mitjana Eco jornada, mapa verd. 

Subcomissions 
(balcons, Aniver-
sari, Carnestoltes)

7 8 de mitjana
Preparació de les activitats concretes per les 
quals es creen. 

Espai Gardenyes 7 13 de mitjana
Principals decisions sobre la gestió del nou 
espai, sobre el funcionament de l’hort i les 
formes de finançament. 
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Òrgans i espais de participació:
Comissions

Programació

Participants de les comissió: Marc Sala (L’òpe-
ra entre bambolines), Núria Ramis (Cafès Lite-
raris), Marta Massats (Les Veus de la Repúbli-
ca),  Teresa Seguí (Tangram), Lluïsa Pascual 
(Associació Catalana de Dansa Lliure), Dei Gi-
ralt (Ass. Cat. Dansa Lliure), Artur Díaz (Pata-
tes amb Suc), Elsa Corominas (Amanida), Víc-
tor Galceran i Esther Rosado (Cafè Orlandai), 
Maria Homs, Xavi Planas, Andrea Carmona i 
Marta Costa (Esplai MOVI), Marta i Manu (CAU 
Sant Ignasi) Maria Peris (voluntària), Anna 
Hernández (veïna ex-alumne Orlandai), Ber-
nat i Carlota (Carles Cardó), Dani (JPC Inicia-
tiva musical), Josefina i Mª Antònia (Dones de 
l’Església), Clara Mas, Sandra Modrego i Carla 
Behnke (pràctiques), Oriol Barba (Junta),  Inês 
Tanqueiro (vocal Junta ACCO), Clàudia Ser-
rahima i Carla Fontanella (Tècniques Àrea de 
Dinamització CO)

També han assistit a diferents subcomissions: 
Berta Clavera, Flávia Onofre, Gerard Sardà, 
Jordi Bigues, José Manuel de la Rosa, Júlia 
Juanet,  Sandra Tello (Ràdio Sarrià) i Gerard 
Segura

Vocals de programació: Anna Aguilar-Amat i 
Inês Tanqueiro

Reunions dutes a terme el 2014:  11 febrer, 8 de 
maig i 23 octubre

Subcomissions:
Carnaval / Aniversari / Fes-te els Balcons 

Un any més la Comissió de Programació ha 
contat amb una forta participació tant de ve-
ïns i veïnes, com de voluntaris i voluntàries i 
membres de les d’entitats allotjades a la Casa. 
I més a més amb l’afegit dels membres orga-
nitzadors dels Cicles, fet que s’ha potenciat 
per tal de contribuir a un increment de la co-

municació i l’intercanvi d’idees entre tots els 
membres de la comissió.
Durant el 2014 s’ha dut a terme una tasca de 
revisió del funcionament i dels objectius de la 
Comissió que a aportat, entre d’altres, la volun-
tat de crear sinèrgies entre Cicles. Cal desta-
car el sorgiment del nou Cicle Les Veus de la 
República que respon a la necessitat d’oferir 
un espai on poder debatre al voltant de la res 
pública (política, economia, sociologia, antro-
pologia..), i també esmentar la incorporació 
de l’activitat  Càpsules Teatrals, un recorregut 
d’espectacles de curta durada per tota la Casa 
en commemoració del Dia Mundial del Teatre.
Pel que fa a les subcomissions, s’han mantin-
gut totes (Carnaval, 7è Aniversari, i Fes-te els 
Balcons)  amb l’al·licient que la Fes-te els Bal-
cons ha estat guanyadora del 2n Premi Barce-
lona Associacions 2014.

Comunicació

Membres de la comissió: Daniel Arrando, Carla 
Fontanella, Maria Bascompte, Sílvia Martínez, 
Albert Martín, Clàudia Serrahima, Mònica Be-
neyto, Gerard Lillo, Gerard Sardà, M Josep Ro-
sanas, Tito Baraldés, José Manuel de la Rosa, 
Maria Péris i Jesús Mestre.

Plenàries de la Comissió: 6 de febrer, 8 de 
maig i 17 d’octubre (24 hores voluntàries). 
També s’han fet reunions de caràcter tècnic els 
dies 8 de gener, 11 de març, 12 de juny i 17 
de desembre on, com es habitual, s’han tractat 
temes de coordinació de la comunicació de la 
Casa.

Els principals temes que s’han abordat en les 
reunions de la Comissió han estat:

● Pla de comunicació
Des de l’equip tècnic s’ha elaborat un pla o es-
tratègia de comunicació amb la voluntat que 
la comunicació que es realitza des de la Casa 
Orlandai sigui més eficient i eficaç, prestant 
especial atenció als diversos públics objec-
tius.A la Comissió s’ha treballat i debatut el do-
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cument i s’han formulat diverses aportacions 
i propostes d’iniciatives a desenvolupar i que 
caldrà seguir treballant i estudiant.

● Nou web
Després del treball de prospectiva per desen-
volupar una nova pàgina web de l’Associació 
Cultural Casa Orlandai realitzat durant el 2013, 
durant l’any 2014 s’ha donat un impuls renovat 
a aquesta tasca, que ha centrar bona part de 
les reunions de la Comissió, així com diverses 
reunions adhoc específiques. Després d’un 
concurs públic obert per l’associació, l’Asso-
ciació per a joves TEB, una entitat social de la 
ciutat sense ànim de lucre, ha estat escollida 
per dissenyar i desenvolupar la nova web as-
sociativa.

● Campanya de socis i sòcies
Després de la campanya realitzada durant l’any 
2013, durant l’any 2014 s’ha optat per donar 
continuïtat a la campanya, amb una nivell baix 
d’intensitat, utilitzant els materials i els elements 
gràfics elaborats.
En el marc del 7è Aniversari de l’equipament es 
va realitzar una exposició sobre les persones 
voluntàries que fan possible el projecte Casa 
Orlandai.

● Política de cartellisme i nou disseny del ca-
lendari d’activitats mensuals
Arran dels canvis en els cartells del 7è Aniver-
sari, s’ha debatut i consensuat una política co-
municativa en relació al cartellisme que s’utilit-
za a la Casa (dimensió, contingut, etc.).
També s’ha canviat el disseny dels calenda-
ris d’activitats mensuals a partir d’un concurs 
obert per seleccionar una persona per disse-
nyar-los, de tal manera que la Casa Orlandai 
ha sumat una nova col·laboradora.

● Allotjament web i butlletí (newsletter)
En les reunions s’han constatat diverses in-
cidències en el servei d’allotjament web i del 
correu electrònic, així com en el programa 
d’enviament del butlletí d’activitats setmanals 
(newsletter), i s’han abordat i estudiat les di-

verses alternatives per millorar el servei. Final-
ment, durant el segon semestre de l’any s’han 
implementat amb èxit el canvi en el proveïdor 
dels serveis d’allotjament web i del correu elec-
trònic i el canvi en el programa d’elaboració 
i gestió de les newsletters setmanals. També 
s’ha elaborat un nou disseny d’aquestes per 
fer-les més atractives i agradables per a les 
persones destinatàries.
Els objectius de la Comissió, la seva composi-
ció i els temes a abordar també van ser objec-
te de treball, en el marc d’una reflexió global 
sobre les Comissions.

Finançament

Participants de la comissió: Enric Capdevila, 
Juan M. Camara, Jesús Mestre (junta), Daniel 
Arrando, Natàlia Oliete i Mònica Beneyto (equip 
tècnic) i Anna Hernández (estudiant ADE).

Plenàries de la comissió: 5 de febrer i 12 de 
maig i 21 d’octubre (14,5 hores voluntàries)

Al llarg de l’any la comissió s’ha reunit tres ve-
gades on han destacat els temes següents:

● Proposta sobre el protocol a seguir quan es 
demanen subvencions: la persona encarrega-
da de projectes cercarà finançament i farà pro-
postes en funció d’activitats que ja es realitzen 
o d’activitats susceptibles de poder realitzar 
que encaixin amb el projecte de la Casa i l’AC-
CO. Serà la junta qui ho validi
● Com a conseqüència de la demanda de la 
subvenció a la Fundació la Caixa per la qual 
s’han percebut 21.840 euros pel projecte del 
Mapa Verd, la comissió i l’assemblea van pro-
posar un debat sobre les fonts de finançament 
de l’ACCO per l’assemblea de primavera que 
es va preparar en comissió de finançament. 
Finalment, l’Assemblea aprova el següent: 
Tot finançament de projecte que impliqui una 
quantitat superior al 5% de la subvenció mu-
nicipal (10.000 euros aproximadament) serà 
notificada a tots els socis a través de correu 
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electrònic. Es debatrà el cas en comissió ex-
traordinària de finançament. En cas que la 
comissió ho trobi necessari es convocarà as-
semblea extraordinària. En cas de consens es 
decidirà per comissió.
● Arrel d’aquest debat se’n plantegen d’altres 
com per exemple qui són els principal prove-
ïdors de la Casa Orlandai i quin tipus d’em-
presa són (economia social, grans multina-
cionals, petita i mitjana empresa, etc) per tal 
d’intentar mantenir la màxima coherència amb 
els valors de l’entitat amb tot allò que respecta 
a com i amb qui es finança.
● Campanya de socis ha quedat aturada de 
forma temporal.
● Finançament privat: s’ha validat el document 
de presentació de l’ACCO i les propostes de 
finançament privat i intercanvi amb les entitats 
del barri. Es realitza també una proposta de 
conveni per tal que es signi amb totes les en-
titats i comerços que col·laboren amb l’ACCO 
de manera que pugui servir com a comprovant 
de cara a les assemblees, auditories, justifica-
ció de subvencions, etc.
● En la darrera sessió de l’any s’ha fet una re-
flexió sobre com ha de ser la comissió. S’arriba 
a les següents conclusions:

La comissió de finançament prepara els te-
mes per presentar a la junta o les assem-
blees, té un punt més consultiu i de debat i 
pot fer propostes però la decisió final és de 
l’assemblea. 
Es qüestiona la necessitat d’entrar dins la 
dinàmica de la setmana de les comissions, 
ja que no es correspon a les necessitats de 
finançament.
El tresorer de l’entitat és qui lidera la comis-
sió.

● Contractació de talleristes.
Antecedents:

Sol·licitud per part de l’Assemblea de clari-
ficació de les condicions. 
Queixa per part de l’Ajuntament per l’exces-
siu cost  dels tallers en relació a la resta de 
centres cívics. 
Existència de fins a 6 models diferents de 
contractació.

Objectius:
Eliminació de greuges comparatius.
Reducció de costos, per tal de permetre fer 
tallers amb menor ocupació. 
Simplificació burocràtica. 

Proposta: 
Uniformització de condicions de contracta-
ció: Tots els talleristes seran autònoms. 
Preu per hora de 30 € bruts (en la banda 
alta dels indicats per l’Ajuntament)
Regim transitori, mantenint el tipus de con-
tractació existent fins a Juliol 2015
Si es donen circumstàncies especials, ex-
cepcionalment es consideraran altres tipus 
de contractació. 

● S’acorden les principals línies del pressu-
post 2015

Ecocomissió

Participants a la comissió: Enric Capdevila, 
Jesús Mestres, Jordi Bigues, Cristina Junyent, 
Oriol Barba, Pepe Población, Enric Marsà, Aleix 
Layola, Clàudia Serrahima, Fernando Carde-
nal, Anna Ceano-Vivas, Cristina Junyent, Marc 
Tort, John Owen, Àngels Bullich, Xavi Querol, 
Eulàlia Marquès, Mònica Beneyto, Rai Carre-
ras, Carla Fontanella.

Data reunions: 3 de febrer , 6 de maig, 29 de 
maig, 25 de setembre i 24 de novembre

La ecocomissió s’ha centrat especialment en 
el desenvolupament del projecte Mapa Verd. 
Durant les diferents reunions del 2014 s’ha 
anat perfilant aquest projecte de mapatge, fent 
un seguiment i planificant les activitats dutes 
a terme: Ruta d’arbres singulars, caminada a 
cegues, xerrada sobre voluntariat, setmana de 
la ciència..
Paral·lelament han sorgit noves propostes i 
reivindicacions veïnals en l’àmbit natural com 
la demanada d’un jardí vertical per la futura 
Biblioteca de la Plaça de Sarrià o un taller de 
observació i identificació dels ocells de Sarrià. 
Aquests temes es tindran presents durant el 
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2015 i es mirarà de donar sortida com a co-
missió.
Al llarg de l’any han assistit a la ecocomissió 
un total de 20 persones diferents , tot i que la 
assistència no ha estat massa constant, s’ha 
aconseguit una diversitat prou representativa. 
Cal destacar també la vinculació amb l’AVV de 
Sarrià a través de l’Anna Ceano-Vivas.
De cara al 2015 la intenció és ampliar el nom-
bre de persones involucrades en la ecocomis-
sió i mantenir una programació estable de xer-
rades i tallers sobre medi ambient a la Casa 
Orlandai.

Secretaria Tècnica 

La secretaria tècnica de l’AC Casa Orlandai és 
un nou càrrec tècnic que va iniciar la seva ac-
tivitat el gener del 2013. 
La creació d’aquesta nova figura es va acordar 
en junta directiva, amb l’objectiu de començar 
a dotar d’una estructura concreta l’associació, 
i donar-li una dimensió diferenciada de la Casa 
Orlandai, ja que aquesta ja ha deixat de ser 
l’únic projecte d’aquesta, tal i com es plasma 
en el canvi d’estatuts aprovat per assemblea la 
tardor del 2013. 
Així doncs, la figura del secretariat tècnic apa-
reix com una nova figura que pretén donar 
múscul a l’AC Casa Orlandai i ampliar els seus 
horitzons i presència en els diversos projectes. 
Durant aquest any, la secretaria tècnica s’ha 
encarregat de diverses tasques entre les quals 
destaca: l’estudi de la participació de socis i 
entitats a les juntes directives, les comissions 
temàtiques i les assemblees, la preparació de 
documentació per la junta i l’assemblea, el vin-
cle amb les entitats i els socis o la representa-
ció exterior de l’entitat. 
La valoració de les tasques i la figura d’aques-
ta secretaria ha estat positiva i és per això que 
es manté de cara a l’any vinent, sobretot de 
cara a la preparació del nou pla estratègic 
2016-2020.

Comunicació i mitjans

Després del conjunt de canvis organitzatius i 
de funcionament vinculats a la comunicació 
de la Casa Orlandai que van tenir lloc l’any 
2013, durant l’any 2014 s’ha seguit una línia 
de treball continuista, sense grans novetats ni 
canvis, atès que es considera que els ajustos 
realitzats van ser positius i van permetre una 
millor dinàmica de treball.
En aquest sentit, doncs, s’ha treballat en la 
línia de consolidar i reforçar els elements co-
municatius i de millorar la comunicació externa 
amb els mitjans i amb la massa social de l’as-
sociació, especialment amb la millora de les 
newsletters setmanals.
Tanmateix, destaquen les reunions, i els tre-
balls, estudis i propostes realitzats vinculats al 
desenvolupament d’una nova pàgina web de 
l’associació per difondre les activitats de tant 
de l’entitat com de l’equipament. Després d’un 
any de treball es preveu que la pàgina web es-
tigui operativa entre els mesos de març i abril 
de 2015.
A continuació, es destaquen algunes de les 
iniciatives i tasques periòdiques que s’han de-
senvolupat durant l’any en l’àmbit de la comu-
nicació:

● Reunions tècniques de totes les persones 
vinculades a la comunicació de l’equipament 
on, com es habitual, s’han tractat temes de co-
ordinació de la comunicació de la casa.
● Manteniment del Taulell d’Anuncis de Casa 
Orlandai (TACO), amb renovació setmanal de 
la programació, i de la pantalla informativa del 
vestíbul i el mostrador de recepció, amb reno-
vació mensual de la informació.
● Publicació del tríptic de tallers i activitats tri-
mestrals de l’equipament.
● Publicació mensual del calendari amb les 
activitats de l’equipament.
● Manteniment i actualització periòdica de la 
pàgina web www.casaorlandai.cat
● Enviament, amb periodicitat setmanal, de 
butlletins (newsletters) amb les activitats que 
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es fan a l’equipament.
● Dinamització de les xarxes socials (Twitter, 
Facebook, Instagram).
● Edició de la revista La Remor del Pati, que es 
publica mensualment com un encartament de 
La Fada de Sarrià.
● Disseny de cartells de les activitats de l’equi-
pament.
● Seguiment del calendari i materials pels TAM 
(Taulell d’Anuncis Municipal), i del repartiment 
de cartells dels cicles i activitats.
● Gestió de la informació que es transmet des 
del vestíbul de l’equipament.
● Nou taulell d’anuncis ubicat davant de l’as-
censor. Aquest espai està dividit segons: ac-
tivitats de la casa i activitats destacades del 
barri.

Pel que fa al web casaorlandai.cat, segons les 
dades anàlisis de Google, la web de la Casa 
ha rebut un total de 21.349 visites (un 16 % 
menys que l’any 2013, que van ser 25.441 vi-
sites), de les que 14.972  són exclusives (per 
16.914 el 2013, un descens del 11,40%); s’han 
consultat 37.477 pàgines (per 60.909 el 2012), 
a una mitjana de 1,76 pàgines per visita (2,39 
el 2012). El web, doncs, registre un clar des-
cens de visites cosa que suposa trencar la 
tendència creixent dels ants anteriors. Aquest 
és un indici de que la tecnologia del web esta 
quedant desfasada i que, al llarg de l’any, s’ha 
treballat en la nova web que esperem entri en 
servei durant el primer trimestre de 2015
Els dies amb més visites segueixen coincidint 
amb les activitats especials, com ara Carnaval, 
7è Aniversari, Sant Jordi, Sant Joan i la Festa 
Major de Sarrià.
 El gràfic amb el total de visites per setmana, 
comparant el 2014 amb el 2013, permet com-
provar com el descens s’ha distribuït de mane-
ra regular al llarg de tot l’any.
Pel que fa al web ccivics.bcn.cat/casaorlan-
dai, ha rebut un total de 4.311sessions durant 
tot el 2014. La durada mitjana de la sessió ha 
estat de 2:30minuts. El totald’usuaris que l’han 
visitat ha estat de 2.576, delsquals un 57,8 per 
cent han estat visites fetes per primera vegada. 

El percentatge de rebotés del 33,96 per cent. 
La immensa majoria de les visites s’han dut a 
terme mitjançant ordinadors (86,15%), mentre 
les visites des d’smartphones i tauletes són 
una minoria (7,46% i 6,40 %,respectivament).
Tot seguit es presenten alguns indicadors 
d’activitat vinculats a la comunicació de l’equi-
pament, que permeten fer una aproximació a 
algunes de les tasques que s’han desenvolu-
pat en aquest àmbit:

● Butlletins (newsletters) enviats: 37 de gene-
rals en el sistema tradicional + 3 amb el nou 
sistema Mailchimp, en total 40; i 3 de reduïts o 
per a socis/sòcies i col·laboradors/ores.
● Nombre de TACO anunciats: 47 TACO
● Revistes La Remor del Pati publicades: 11
● Seguidors al Twitter: 1.406 seguidors
● Seguidors al Facebook: 2.147 seguidors
● Seguidors a Instagram: 222 seguidors
● Cartells dissenyats: 48 cartells
● Programes dissenyats: 3 programes 
● Activitats publicades a la web: 254 activitats
● Persones subscrites a la newsletter setmanal: 
1071, segons les dades del sistema Mailchimp.

Finalment es relacionen el conjunt de mitjans i 
institucions amb qui es té una relació habitual 
per informar sobre la programació (activitats i 
tallers) que es duen a terme a la Casa Orlandai:
Es publica l’agenda i la programació mensual 
a: l’agenda del districte de Sarrià - Sant Gerva-
si, a la de l’Institut de Cultura i a l’Agenda del 
web de l’Ajutnament de Barcelona. També es 
publica la programació a La Fada de Sarrià, 
l’agenda de La Vanguardia, TimeOut, La Tor-
re de Barcelona, LíniaSarrià, Butxaca o alguns 
blocs del barri com Sarrià Petits.
De forma més esporàdica apareix la progra-
mació de la Casa a l’Enderrock, al web de la 
Diputació o la Generalitat (cultura/agenda) a 
la pàgina Forfree.es, Núvol (digital de cultura), 
Jove espectacle, Sortir amb nens, Petit explo-
rador i d’altres blocs de Barcelona com: BCN 
gratis o Barcelona Esfera.
Pel que fa als mitjans de comunicació on s’han 
enviat notes de premsa sobre esdeveniments 
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especials. Aquests esdeveniments s’anuncien 
als mitjans esmentats anteriorment, així com 
a mitjans generalistes com: agències de no-
tícies (ACN, EFE, Europa Press); diaris: Ara, 
20 minutos, El Punt, El País, El Periódico, La 
Vanguardia; webs: Vilaweb, Nació Digital, la 
Directa, El diario.es; televisions i ràdio: BTV, la 
Xarxa, RAC1, Ser, Catalunya Radio, TV3, 8TV, 
Radio Nacional, etc.
La informació s’envia en format nota de prem-
sa amb una fotografia i les dades de contacte 
de l’entitat. La publicació d’aquestes informa-
cions té un impacte reduït excepte en casos 
concrets com el cas de l’hort comunitari a l’Es-
pai Gardenyes.
Es proposa crear notícies més enllà de les re-
lacionades amb la programació. Per exemple 
és destacable l’èxit que tenen les sessions del 
cicle “El Món de l’Òpera”, doncs se’n podria 
fer un reportatge i enviar-lo per si els mitjans 
s’interessen per aquest fet així com per tants 
altres.

Per últim la relació dels mitjans de comunica-
ció generalistes que han informat sobre l’acti-
vitat de la Casa Orlandai o bé de la Plataforma 
de Gestió Ciutadana:

● Espai Gardenyes (BTV, El Periodico, Ara).
● Gestió cívica (La Vanguardia, el Diario.es,  
El Punt Avui, Vilaweb, El Periodico, 3/24, BTV, 
la Directa, Ara, 8TV, El País, E-Notícies).

Apunt: els mitjans que parlen sobre cultura i 
activitats són molt nombrosos i estan en evo-
lució constant, sobretot aquells que estan a la 
xarxa. És per això que cal mantenir una cer-
ca constant. També és bàsic tancar i seguir el 
pla de comunicació, que entén la comunicació 
com un tot i planifica els missatges i les acci-
ons comunicatives per tal que siguin el màxim 
d’efectives. Cal cercar quin és el nostre públic 
objectiu principal, definir-lo i saber on es troba 
(quins mitjans consumeix) per tal que li arribin 
les nostres propostes.

sOM l’aC Casa Orlandai



MeMòria aC Casa Orlandai 201418

Incidència política

Xarxa d’entitats del barri

Seguim mantenint l’estratègia d’enfortir les re-
lacions multilaterals amb entitats i col·lectius 
del barri i aprofundint en aquest tipus de vincu-
lació tant pel que fa a la vessant cultural com 
els patrocinis. Per la banda relacionat amb els 
patrocinadors, hem aprovat un protocol de fi-
nançament privat que hem començat a aplicar 
per l’Aniversari de la casa, i per la Quina de 
l’Espai Gardenyes, l’esplai Movi també ha cer-
cat el suport de comerços del barri.
A nivell d’activitats, aquest any, el Mapa ens 
ha impulsat a cercar noves aliances i socis, 
implicant-nos en participar en diferents fòrums 
per a presentar el Mapa Verd, com ara plenaris 
tècnics del Districte Sarrià-Sant Gervasi. Tam-
bé hem continuat aprofundint i enfortint els 
vincles amb les entitats vinculades a les activi-
tats del calendari popular: Carnestoltes, Festa 
d’Aniversari, revetlla de Sant Joan... 
Hem iniciat l’elaboració d’un mapa d’entitats 
que ens permeti visualitzar el gran nombre 
d’entitats amb les quals ens relacionem, identi-
ficar per quin o quins motius, i decidir si aques-
ta aliança és o no estratègica i la volem o no 
potenciar. 
A nivell de barri aquest any ha estat força mo-
gut. Per una banda s’ha creat la Coordinadora 
d’Entitats de Sarrià Associació cívica-cultural 
independent, impulsada per l’Associació de 
Veïns de Sarrià, una segona coordinadora que 
s’afegeix a la Taula d’Entitats de Sarrià; nosal-
tres estem amb contacte amb les dues però 
no participem de cap, de fet, el nostre objectiu 
seria que Sarrià tingués una única coordinado-
ra, àmplia i plural, que aglutines i dinamitzés 
tot el teixit associatiu del barri.
Per altra banda també hi ha hagut una lluita 
veïnal al voltant de la permuta i futura cons-
trucció de vivendes al Parc de l’Oreneta, que 
finalment ha donat els seus fruits i sembla que 
de moment no s’hi construirà, des de la Casa 
Orlandai hi hem donat suport i a l’assemblea 
d’hivern ens hi vam adherir. 

Presència al CAB-Consell d’Associacions 
de Barcelona i CMAB-Consell Municipal 
d’Associacions de Barcelona

Se segueix participant en les diferents convo-
catòries del CAB i CMAB; durant aquest any 
s’ha impulsat i difós el protocol per activitats 
a la via pública, fet que ens hauria de facilitar 
aquest tipus d’activitat, tot i que malaurada-
ment, en el nostre districte, la pressió d’algun 
veí provoca moltes limitacions i reticències.
A instàncies del Consell Plenari del CMAB, 
des de Casa Orlandai s’ha decidit organitzar 
pel novembre una Jornada sobre “Educació i 
salut social”, que es vincula al XIII Congrès de 
Ciutats Educadores de Barcelona. Al llarg de 
maig i juny s’han fet diverses reunions, que han 
comptat amb l’assessorament de Pere Darder, 
per confeccionar el programa de la Jornada, 
debaten el seu sentit i fer una anàlisi dels ta-
llers formatius de la Casa. Per altra banda el 
novembre vam fer una jornada sobre educació  
i salut social amb la col·laboració del Jaume 
Cela (Escola Bellaterra), i una taula rodona 
amb M. Teresa Codina (Talitha), Pilar Claras-
só (Sagrat Cor), Jesús Ruiz (Centre Asís), Rai 
Carreras (Esplac) i Xavi Querol (Casa Orlan-
dai), moderada per Joan Triadú.
També hem donat suport a l’elaboració del do-
cument del Pla de Suport a les Associacions, 
participant del grup de discussió.

Plataforma de Gestió Ciutadana

Aquest any la Plataforma ha seguit ampliant-se 
en nombre d’entitats acollides: AAVV de Sant 
Antoni, AAVV del Farró, Associació Font de la 
Guatlla, SCEA-Societat Catalana d’Educació 
Ambiental i AAVV de Vallvidrera... L’activitat de 
la Plataforma ha versat en:

1. Elaboració d’un conveni tipus de gestió ciu-
tadana: Hem participat de la comissió d’elabo-
ració d’un conveni tipus, per a facilitar la reno-
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vació a les entitats que enguany hem de fer 
un nou conveni; ja que l’Ajuntament ha estat 
elaborant les Bases pels concursos de ges-
tió ciutadana. Aquest document s’acabarà de 
redactar el 2015.
2. Marc normatiu: Hem participat de la comis-
sió que ha estat elaborant les al·legacions al 
document de Bases pel Concurs de Gestió 
Ciutadana, aprovada per l’ajuntament el mes 
d’abril, amb el suport del Col·lectiu Ronda. 
Després de diverses reunions s’ha aconseguit 
que força s’acceptin i donem per acabada la 
ronda de negociacions.
3. Harmonia de Sant Andreu: També estem 
participant, com a representants de la Plata-
forma, en les negociacions entre el col·lectiu 
Harmonia i el districte de Sant Andreu, per a la 
gestió del Casal de Sant Andreu, així com a la 
comissió de seguiment del conveni.
En relació a la gestió cívica, al conflicte de 
Sant Andreu i de Can Vies, hem estat atenent 
a entitats, districte i mitjans, i hem aparegut a 
diversos mitjans com BTV, La Vanguardia... 
Casa Orlandai hem participat de la taula rodo-
na d’experiències de participació i de gestió 
col·laborativa de les Jornades d’Innovació De-
mocràtica 2014; així com de l’elaboració de la 
“Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i 
equipaments públics” elaborada per Espai 
Tres, per encàrrec de la Generalitat de Cata-
lunya.

Amb part dels diners del premi de Compromís 
Democràtic, estem recollint informació per a 
fer una exposició sobre la Gestió Ciutadana, 
que volem inaugurar a la propera primavera.
Esperem que el 2015 sigui més tranquil i pu-
guem organitzar una activitat plenària, d’àmbit 
de ciutat, on debatre sobre el nostre model de 
participació i voluntariat.

Pla Estratègic

Aquest any és el quart i penúltim del Pla Es-
tratègic, hem mantingut un perfil baix de se-
guiment amb el format de dues reunions, una 
abans d’estiu amb la Junta i el personal tre-
ballador, i una el novembre, primer Junta i el 
personal treballador. D’aquestes revisions 
hem pogut focalitzar les tasques segons les 
prioritats, i pel 2015 queden poques tasques 
pendents, p.e. la nova web.
El que sí que hem definit és un pla per a la ela-
boració d’un nou Pla Estratègic 2016-2020, 
que haurem d’aprovar per tot abans de finals 
del 2015. Aquest pla estratègic, es preveu que 
tindrà un caire més social i polític, i que tindrà 
unes línies més generals, concretant-se només 
el Pla d’Acció del 2016-2017.

sOM l’aC Casa Orlandai
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Que hem fet. Els nostres projectes

Al voltant de les 50 persones, entre equip estructural, personal alliberat, voluntaris, talleristes i 
personal de neteja, conformen l’equip humà que, amb vocació de servei i compromès amb els 
objectius de l’AC Casa Orlandai, dona vida al dia a dia de l’equipament cultural Casa Orlandai. 

Casa Orlandai
Aconseguir que els veïns i les veïnes se sen-
tin com a casa, facin propostes, comparteixin 
experiències, aprenguin, ensenyin, participin, 
es relacionin, creïn, es relaxin o festegin, són 
alguns dels molts objectius que es pretenen a 
l’obrir les portes cada matí i es desitgen haver 
acomplert amb el darrer “bona nit i fins demà”.
Si observem les dades d’aquest any, que 
avaluem detalladament al llarg de la memòria, 
després de set anys de creixement en gairebé 
tots els indicadors, per primer cop algunes da-
des assenyalen que possiblement en alguns 
aspectes hem arribat  a coronar el cim, donat 
que augmenten relativament poc o bé dismi-
nueixen lleugerament. Es preveia. És aviat per 
treure’n totes les conclusions; s’anirà fent en 
els propers mesos. L’anàlisi i la perspectiva 
permetran decidir en quins aspectes la Casa 
ja ha assolit la maduresa i no li cal créixer més 
i, en quins cal replantejar-se l’estratègia per-
què encara hi ha camp per córrer.
Enguany, la tasca liderada per l’AC Casa Or-
landai, s’ha vist reconeguda per part de dues 
grans institucions com són l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’atorgament del segon Pre-
mi Barcelona Associacions, i la Generalitat de 
Catalunya amb el Premi al Compromís Demo-
cràtic. Aquests reconeixements enforteixen 

i animen, amb humilitat però amb fermesa, a 
continuar desenvolupant el compromís amb el 
barri, amb la cultura participativa i amb una so-
cietat més saludable. 
Aquest any hem exhaurit la darrera pròrroga 
del Conveni. S’ha aprés molt durant aquests 
anys i es vol poder aplicar tots aquests co-
neixements i experiències per seguir oferint 
al barri i la ciutadania el servei inicial renovat, 
per desenvolupar la tasca de dinamització co-
munitària, d’iniciar, recuperar o enfortir xarxes 
i complicitats. Així ho fan constar les moltes 
persones que fan us de l’equipament en el seu 
dia a dia i els més de 220 socis (individuals, fa-
miliars, entitats) que donen el seu suport a l’as-
sociació perquè creixi i ideï noves propostes 
perquè el centre cívic Casa Orlandai segueixi 
essent aquest espai de tots. L’any 2014 hem 
comptabilitzat 117.117 usuaris dels diferents 
serveis i activitats ofertes (trobareu aquesta xi-
fra desglossada en els diferents capítols de la 
present memòria).
Hi ha molts projectes que han assolit madu-
resa i funcionen gairebé per si sols. Aquests 
cal seguir donant-los espai i reforçant-los per-
què la seva continuïtat demostra el seu arre-
lament. Exemple d’això són celebracions com 
el Carnestoltes, determinats actes de la Festa 
Major de Sarrià o cicles com ara “l’Alternativa 
de Sarrià” o els “Cafès Científics” i els “Cafès 

Que heM fet
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Literaris”. 
Per altra banda hi ha molts projectes que cal 
potenciar i treballar, ja que tot just comencen 
a despuntar, com per exemple els suports a la 
creació, que ja han vist néixer grups i propos-
tes amb bons resultats. 
Hi ha, en definitiva, molts reptes i iniciatives 
que encara són al calaix, i també l’empenta i 
l’experiència per fer-les possibles. 
El gran repte per a la gestió de l’equipament 
a partir del 2015 es fonamenta en consolidar 
una determinada manera de fer i seguir inno-
vant en les tres principals dimensions en les 
que la Casa Orlandai, a través de l’entitat que 
la gestiona, hi està vocacionalment implicada: 
la dimensió cultural, la dimensió social i la di-
mensió educativa.

L’equip humà

L’equip tècnic

Per a gestionar el dia a dia de l’equipament 
i els diversos projectes vinculats a aquesta, 
l’Associació Cultural Casa Orlandai compta 
amb un equip tècnic format per 6 treballadors 
contractats. Les previsibles necessitats crei-
xents de la producció, ampliació d’horaris i/o 
necessitats tècniques derivades de l’activitat 
del centre, queden recollides en el pressupost.
També es compta amb el suport de cinc tèc-
nics “free-lance”: 2 tècnics de so i llum, 1 tèc-
nic informàtic, 1 tècnic de comunicació i 1 tèc-
nic de projectes. 
 Un equip d’entre 15 i 20 voluntaris comple-
menten i donen suport a les tasques tècniques. 
L’organització es distribueix per àrees de tre-
ball ben definides amb l’objectiu d’adaptar el 
personal a les necessitats reals detectades 
(Cada àrea pot estar gestionada per un o més 
treballadors i a l’hora, cada treballador pot te-
nir responsabilitats en una o més àrees):

Destaca aquest any l’esperada reincorporació 
a l’equip tècnic de na Maria Bascompte dins 

l’àrea de gestió interna, assumint la gestió dels 
espais i compartint tasques d’informació al 
taulell. Aquest retorn tanca un període de gai-
rebé tres anys durant els quals, ha estat prio-
ritari compatibilitzar l’equilibri intern de l’equip 
amb la prestació d’uns serveis professionals 
de qualitat, dins d’un context de provisionalitat.
En aquest sentit, volem agrair les aportacions 
tècniques i humanes i la flexibilitat d’en Xavier 
Querol a l’hora de cobrir aquesta llarga absèn-
cia així com la capacitat d’adaptació de la res-
ta de persones que conformen l’equip.
Aquesta reincorporació ha comportat fer nous 
ajustaments tant d’horaris, tasques,com de ca-
tegories laborals. En aquest sentit l’organitza-
ció per àrees ha estat una eina que ha facilitat 
i facilita el repartiment de responsabilitats així 
com la coordinació interna de l’equip. El pro-
per pas serà la implementació d’eines de se-
guiment i d’avaluació per competències. 
Per altra banda l’ACCO ha continuat desple-
gant projectes que van més enllà de la gestió 
de la Casa, tal com recullen els seus estatuts. 
Aquests projectes, en major o menor mesura 
necessiten d’estructura tècnica que ha estat 
possible cobrir a partir de subvencions espe-
cífiques per a aquest fi. Aquests projectes són: 
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La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, el 
Mapa Verd de Sarrià i l’Espai Gardenyes.
Aquest creixement de l’entitat tant en projec-
tes com en nombre de socis ha fet necessari 
disposar d’estructura pròpia per atendre totes 
les tasques relacionades amb la secretaria de 
l’associació (gestió de socis i entitats, anàlisi 
de la participació, elaboració de protocols i 
projectes propis de l’entitat).
També durant aquest semestre, arran de la de-
manda d’una sòcia en el marc de l’Assemblea 
de l’entitat, s’han treballat uns criteris que te-
nen l’objectiu de simplificar i homogeneïtzar la 
casuística en la contractació de talleristes. Un 
cop aprovats en Junta, es preveu l’aplicació 
progressiva d’aquests criteris al llarg del pro-
per curs 2014-2015.
Un altre acord ha estat el de donar la condi-
ció de socis exempts de quota a les persones 
treballadores amb contracte indefinit, un cop 
s’ha inclòs als estatuts la clàusula que preveu 
la gestió del conflicte d’un soci treballador a 
l’Assemblea. Aquest acord s’aplicarà a partir 
del mes de gener de 2015.
Pel que fa a la formació se segueix fomentant 
el reciclatge professional de tot l’equip humà. 
Les accions formatives desenvolupades du-
rant aquest any han estat:

Treballadora: Mònica Beneyto
1-Nom de la formació: Com fer un pla de social me-
dia i de comunicació a l’entitat.
Durada: 12 h.
Organitza: CJB (Consell de la Joventut de Barce-
lona)
2-Nom de la formació: Com dissenyar un projecte.
Durada: 15 h.
Organitza: Fundació Catalana de l’Esplai, Suport 
Associatiu.
3- Nom de la formació: Curs sobre comunicació 
social. 
Organitza: Torre Jussana
4-Nom de la formació: Com fer els projectes més 
eficients. 
Durada: 15 h.
Organitza: Torre Jussana

Treballadora: Natàlia Oliete
1-Nom de la formació: Interpretació de balanços
Durada: 12 h.
Organitza: Fundació Catalana de l’Esplai. Suport 
Associatiu.
2- Nom de la formació : Gestió econòmic- financera 
d’entitats no lucratives
Durada: 350 h.
Organitza:UOC

Treballador: Jesús Mestre
1-: Màrqueting cultural, amb Jordi Selles (intro), 
Raul Ramos (¿Màrqueting vs cultura?), Alan Brown 
(Building demand for the Arts), Katy Raines (Do 
we to talk to Coustomers differently?); i Lanfranco 
Li Cauli (A New Marketing Mix for the Performing 
Arts?)
Organitza SDE. A l’Auditòri de la Facultat de Co-
municació de U. Blanquerna, 23 d’octubre de 2014
2- Nom de la formació: Taller: Les memòries, eina 
bàsica per la comunicació i la transparència a càr-
rec de Montse Santolino.
Durada: 8 hores
Organitza: Torre Jussana, 4 i 6 de novembre
3- Nom de la formació: Viquipèdia i el coneixement 
obert, amb Alex Hinojo.
Organitza: Arts Santa Mònica - SDE, 11 de desem-
bre 2014

Treballadora: Carla Fontanella
Nom de la formació: Pack disseny gràfic (Photos-
hop + Illustrator + Indesign CS5) / 
Durada: 120 hores
Organitza: APRENDUM.
Treballador: Daniel Arrando
1- Nom de la formació: Direcció d’equips de treball
Durada: 21 hores
Organitza: Suport Associatiu. 8, 10, 15, 17 i 22 de 
setembre.
2-Nom de la formació: Taller: Les memòries, eina 
bàsica per la comunicació i la transparència a càr-
rec de Montse Santolino.
Durada: 6 hores
Organitza: Torre Jussana, 4 i 6 de novembre

Que heM fet. Casa Orlandai
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Voluntariat

El Pla de voluntariat creat al 2012 ha seguit 
sent la guia encaminada a regular, planificar i 
normalitzar el paper del voluntariat estructural 
(entès com el conjunt de persones que donen 
suport i complementen les tasques de l’equip 
tècnic) dins de la casa.
El còmput total de voluntaris al 2014 ha estat 
d’un total de 25 persones (24% mes  que els 
19 en la memòria final del 2013 ), 11 són ho-
mes i 14 són dones, d’aquests,21 ( 15 al final 
del 2013) han vingut d’una manera assídua i 4 
a demanda ( 4 en el 2013).
Hem acabat el 2014 amb 24 voluntaris: Durant 
el 1er semestre només hi va haver la baixa 
d’un voluntari motivada per  no haver superat 
el mes de prova recollit dins del Pla de Volun-
tariat, i es va incorporar un voluntari nou proce-
dent de Sant Joan de Deu.
Durant el segon semestre vàrem tenir 4 baixes 
(2 d’elles, voluntaris de la recepció) i 3 altes.
El perfil del voluntariat segueix sent intergene-
racional, entre els 17 i els 66 anys, residents al 
barri o al districte i alguns d’ells de procedèn-
cies nacionals diverses al marge de la catala-
na (Regne Unit, Marroc, Algèria, Canadà, etc.).
Dels 25 voluntaris, 12, són persones aturades, 6 
estan treballant, 1 és estudiant, i 5 són jubilats.
Al marge del suport en les tasques diàries de 
l’equipament, especialment en la recepció i en 
el manteniment del jardí, ha estat de gran va-
lor la seva participació en actes extraordinaris 
com ara la festa del 7è aniversari de la Casa o 
la revetlla de Sant Joan.
Els voluntariat estructural ha aportat durant 
l’any 2014  un total de  101 h a la setmana fent 
un total de 4,848h anuals (52% menys respec-
te a les 10.168,32 del 2013, la disminució d’ho-
res es degut a la baixa de 2 voluntaris de la 
recepció i al reajustament d’hores d’una 3era 
voluntària).  Encara que el nombre de volun-
taris ha augmentat  respecte l’any passat, el 
nombre d’hores ha baixat, (un 52% menys 
que l’any passat, 101h respecte a les  211,84h  
del 2013). Les hores han baixat, però el nivell 
d’efectivitat i eficiència ha pujat.

Les principals tasques que desenvolupa l’ac-
tual equip són:

● Atenció al públic en les diferents maneres: 
presencial, telefònica, mail.
● Suport en la preparació i endreça de les 
sales i en encàrrecs fora de la Casa.
● Vetllar per l’ordre i el manteniment de les 
instal·lacions i gestió de les claus.
● Donar suport o realitzar regidoria d’actes, 
instal·lació material audiovisual i taquilla.
● Repartir els cartells de les activitats de la 
Casa per diferents zones del barri.
● Tasques de jardineria al Pati d’en Marcel i 
als balcons de la façana.
● Tasques de petit manteniment i/o restau-
ració.
● Obertura i control de l’aula d’informàtica 
per a us públic.
● Endreça i  catalogació dels  fons biblio-
gràfic pertanyent a l’entitat (llibres i publica-
cions)

S’ha mantingut l’intercanvi amb el Banc del 
Temps de Sarrià-Sant Gervasi.  Un voluntari 
de la Casa segueix donant suport en la seva 
secretaria i socis del Banc del Temps han re-
alitzat tasques de serralleria i de petit mante-
niment.
S’ha seguit en contacte amb la Fundació Ce-
dre - Caseta dels Caputxins, amb Sant Joan 
de Deu i s’ha iniciat contacte i col·laboració 
amb els Serveis Socials de Sant Gervasi per la 
possible derivació d’usuaris per desenvolupar 
tasques de voluntariat a la Casa.
S’ha fomentat la formació dels voluntaris:

● 4 voluntaris s’han pogut beneficiar d’un 
dels nostres tallers trimestrals.
● Una voluntària ha realitzat un curs de for-
mació a distància sobre gestió de comuni-
tats en línia i Màrqueting a distància i actual-
ment col·labora en la gestió del compte del 
facebook de la Casa.
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Dinamització

Formació

Des dels seus inicis la Casa Orlandai compta 
amb els tallers formatius, que representen unes 
de les eines de dinamització més importants 
fent de contrast i alhora es complementant-se 
amb les activitats de la Casa. Un format que 
permet als usuaris conèixer la casa des d’una 
altra perspectiva.
Els tallers es basen en els tres pilars fonamen-
tals de la Casa Orlandai: l’Art, la Convivència i la 
Transformació Social. Tenen els objectius d’afa-
vorir la utilització del temps lliure de forma crea-
tiva i de formar l’alumnat en la matèria escollida. 
Enguany s’ha participat al Congrés de les ciu-
tats educadores que ha permès fer uns debats 
interns i obtenir unes conclusions ben clares. 
La Casa Orlandai és un espai d’educació i no 
tant per la matèria dels tallers impartits sinó 
també per la metodologia emprada en els ma-
teixos.
Aquest any 2014 s’utilitza una segmentació 
dels tallers per deu àmbits temàtics, que per-
met analitzar les tipologies més demandades. 
Els quatre que tenen més cabuda a la Casa 
són els idiomes (31,4%) i la cultura - expressió 
artística (23,3%) juntament amb els tallers dedi-
cats a la salut (18,6%), que inclouen els tallers 
de ioga, i els tallers d’informàtica (15,1%). 
 L’any 2014 s’assoleix la xifra de 1.005 perso-

nes inscrites, una minsa reducció si es compa-
ra amb els 1.036 inscrits de 2013. Així doncs 
ens mantenim estables i per sobre el miler 
d’inscrits obtinguts durant els darrers tres anys.
El 2014 també es manté estabilitzada la xifra 
dels ingressos obtinguts dels últims tres anys, 
situant-nos sempre per sobre els cinquanta mil 
euros anuals. El manteniment d’ingressos ha 
anat acompanyat, en paral·lel, per una reduc-
ció de la despesa.
L’eficàcia en el plantejament dels tallers és tro-
ba per sota la de l’any 2013. L’ocupació dels ta-
llers posa en relació la xifra de tallers que s’han 
acabat impartint en relació els que es s’han 
ofert; dels 123 tallers proposats se n’han rea-

Que heM fet. Casa Orlandai
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litzat 84. Si durant el 2014 s’ha ofertat un gran 
nombre de tallers, es mantenen les inscripcions 
bàsicament als mateixos impartits l’any anterior 
i en canvi els nous tallers proposats han quedat 
anul·lats per falta de coneixement o d’interès 
dels alumnes.
Pel que fa a la distribució de tallers pels tres 
grans àmbits temàtics, els dedicats a Trans-
formació social són majoritaris amb gairebé la 
meitat de les propostes realitzades (46,4%). 
Segueixen els tallers relatius a la Convivència 
amb una proporció del 32% i els tallers d’Art 
amb una incidència del 21%. 
Centrats en el gènere, com va essent habitual 
any rere any, durant el 2014 també s’han ins-
crit més dones. Tot i que els homes signifiquen 
molt menys d’una quarta part de l’alumnat total 
(entre el 15-16%), la inscripció d’aquests dava-
lla lleugerament, una tendència ja iniciada l’any 
anterior.
Per segmentació d’edats, s’ha implementat 
l’ampliació de les propostes intergeneracionals 
ocupant una posició absolutament majoritària 
del 91,7%. Al mateix temps s’han mantingut i 
consolidat les propostes concretes destinades 
a la gent gran i tingut en compte una proposta 
testimonial, per i dels joves.
Si durant el 2013 es va incorporar la nova eina 
d’inscripció online que permetia arribar a més 
gent i fer la inscripció més accessible a tothom, 
els resultats obtinguts pel 2014 són unes 80 ins-
cripcions online. Aquesta eina ha permès aire-
jar i agilitzar les inscripcions al taulell, a més de 
facilitar, en general, el procés d’inscripcions.  

Activitats

Les activitats de la Casa Orlandai continuen 
estrictament lligades a les propostes dels ve-
ïns i veïnes del barri. Es manté la voluntat de 
col·laborar amb altres entitats de proximitat i 
potenciar la participació ciutadana en l’elabo-
ració de la programació.
D’aquesta manera, l’origen de les activitats 
prové de la Comissió de Programació, de les 
entitats allotjades a la Casa i de col·laboraci-
ons puntuals amb altres entitats del barri i de 
la ciutat.
Enguany s’han realitzat menys activitats res-
pecte el primer semestre del 2013 amb la 
voluntat de rendibilitzar els esforços aportats 
a cadascuna de les activitats realitzades. En 
general, s’han prioritzat aquelles provinents de 
membres de la comissió i entitats de la Casa. 
Cicles com Òpera entre bambolines, Cafès ci-
entífics i Cafès literaris suposen un model d’ac-
tivitat preferent per la Casa Orlandai ja que 
són realitzades des del veïnat expert en una 
temàtica que, a part d’aportar una alta qualitat, 
aconsegueixen fidelitzar un públic de proximi-
tat.
Pel que fa a activitats puntuals cal destacar ac-
tivitats com: Les càpsules teatrals (Dia Interna-
cional del Teatre), fruït de diversos intercanvis 
artístics, i POPES (Setmana de la poesia.  A 
l’hora de realitzar activitats en col·laboració ex-
terna s’han prioritzat aquelles que anaven des-
tinades al públic juvenil com Woman XXI coor-
ganitzada amb el col·lectiu de joves Arsomnia 
i Minifesti amb el col·lectiu La Persiana.
Un dels objectius de l’àrea de programació 
és realitzar més activitats destinades al pú-
blic juvenil. Per aquest motiu s’han convocat 
diverses reunions amb els diferents esplais i 
caus del barri per a generar activitats i espais 
participatius. Un resultat ha estat Les Taron-
ges imperfectes; un teatre fòrum al voltant de 
la violència de gènere on hi va assistir un grup 
d’adolescents de PACCS (esplai del barri).
La promoció d’actes populars (Carnestoltes, 
dinars populars, Aniversari Casa Orlandai) 
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continua essent una de les prioritats dins de la 
programació de la Casa.

Les activitats en xifres

Pel que fa a assistents, durant el 2014 han 
passat un total de 17.959 persones, que repre-
senten un molt lleuger descens respecte els 
18.336 del 2013. Ara bé la mitjana d’assistents 
per activitat és de 87 persones, mentre que al 
2013 la mitjana estava en 73, representant una 
millora de l’eficiència de l’oferta.  Els pics més 
destacats continuen sent dates senyalades: 
Carnestoltes (enguany ha caigut en mes de 
març) i l’Aniversari (en dates molt properes a 
la Setmana Santa) i la Festa Major (a l’octubre).
Un 85 % de les activitats realitzades a la Casa 
provenen d’entitats allotjades i de la Comissió 
de Programació. Tot i que el percentatge a ni-
vell global ha augmentat, el nombre d’activitats 
realitzades per entitats allotjades s’ha mantin-
gut. Els actes en col·laboració amb altres enti-
tats han disminuït degut a la necessitat espon-
jar la programació del centre.
Per altra banda la programació provinent del 
Cafè Orlandai s’ha centrat sobretot en una pro-
gramació estable d’exposicions , pel que fa a 
activitats continua organitzant l’Aniversari de 
la Cooperativa i han iniciat un cicle de inter-
vencions teatrals bimensualment. El Cafè ha 
hagut de disminuir les activitats realitzades a 
la terrassa degut a incompatibilitat amb alguns 
veïns.

En quant a ingressos, s’han duplicat els re-
cursos propis amb la venta d’entrades. S’han 
fet pagar un total de 40 activitats, això supo-
sa un 20% de les activitats realitzades al cen-
tre. Mentre que s’han ofert fins a 152 activitats 
gratuïtes. Per altra banda s’han mantingut les 
ajudes del districte Sarrià-Sant Gervasi envers 
joves i cooperació.

Que heM fet. Casa Orlandai

Comparativa assistents a les activitats  2012-2014
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Programació de la Casa Orlandai

La programació d’activitats de la Casa Orlan-
dai està organitzada en cicles i activitats des-
tacades. Els cicles representen activitats men-
suals agrupades sota un eix temàtic (ciència, 
òpera, literatura, jazz) o un públic determinat 
(Les Alternatives de Sarrià encarat al públic 
jove o els Matinals familiars al públic infantil). 
Per altra banda, les activitats destacades són 
aquelles que formen part d’una programació 
especial (Carnestoltes, Aniversari, Dia Mundial 
del Teatre, Festa Major, etc).

Cicles

La major part de la programació proposada pel 
centre es vehicula a partir d’una colla de cicles 
temàtics, alguns d’ells amb una llarga trajec-
tòria com és el cas dels Cafès Científics, les 
Alternatives de Sarrià o els Matinals Familiars.

CAFÈS CIENTÍFICS (anual)
Dimecres a les 19 h
Nº de sessions: 10 
Nº d’assistents: 170
Ingressos per recaptació d’entrades: 493 € 
(entrades a 2,90 €)

Un recorregut al llarg de la història en clau 
científica, des de la biologia i la filosofia na-
tural, fins a la tecnologia aplicada. Es manté 
un públic fidel tot i haver posat entrada de pa-
gament. El públic es divideix, majoritàriament, 
entre els incondicionals, els interessats en la 
temàtica i els seguidors del ponent. Cal man-
tenir  la presència als mitjans de comunicació 
a nivell de ciutat.
Organitzat per: Cristina Junyent (Fundació Ci-
ència en Societat)

CAFÈS LITERARIS (anual)
Dimecres a les 19 h
Nº de sessions: 8 
Nº d’assistents: 92
Ingressos per recaptació d’entrades: 266,8 € 
(entrades a 2,90 €)
Igual com els cafès científics, els cafè litera-
ris han passat a ser una activitat de pagament 
(2,90€). Durant l’any s’han analitzats obres 
de literatura medieval, poesia (aprofitant l’any 
Vinyoli) i literatura bèl·lica.  Continua un grup 
consolidat de gent del barri i l’objectiu és com-
plementar-lo amb un públic més jove i especi-
alista.
Organitzat per: Gerard Segura i Núria Ramis

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES (anual)
Dilluns a les 20 h
Nº de sessions: 8 
Nº d’assistents: 435
Ingressos per recaptació d’entrades: 1800,9 € 
(entrades a 4,14 €)
Aquest cicle manté el format del Món de l’òpera 
(2008-2011) i afegeix la col·laboració de grans 
figures de l’òpera i protagonistes de les obres 
tractades en cada sessió. El cicle està funcio-
nant en tots els aspectes, en quan a assistèn-
cia, valoració per part del públic i sostenibilitat 
econòmica. Gràcies a l’empenta del Marc Sala 
i l’aposta des de la Casa Orlandai s’ha conso-
lidat un públic d’òpera al barri, tant que s’ha 
constituït els Amics de l’Òpera Sarrià amb qui 
es mantindrà una estreta col·laboració.
Organitzat per: Marc Sala
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JAZZ CLASS JAM
Dijous a les 20:30 h
Nº de sessions:  (una gratuïta pel 7è aniversari)
Nº d’assistents: 330
Ingressos per recaptació d’entrades: 331,20 € 
(entrades a 4.14 €)
Es manté la col·laboració amb la Fundació 
Catalana de Jazz Clàssic. Durant aquest any 
s’han realitzat 2 Jazz Class Jam, una d’elles 
gratuïta dins de la programació del 7è aniver-
sari amb el ja clàssic Jazz Vermut. La quali-
tat musical i la capacitat de mobilització de la 
Fundaciói JazzClass fa que els concerts siguin 
molt reeixits. La idea mantenir aquesta trobada 
musical un cop al trimestre.
Organitzat per: Fundacio Catalana de Jazz 
Clàssic

ALTERNATIVA DE SARRIÀ (anual)
Divendres a les 21 h
Nº de sessions: 8
Nº d’assistents: 353
Ingressos per recaptació d’entrades: 275,5 € 
(entrades a 2,90 €)
Les Alternatives d’enguany han estat progra-
mades seguint els següents criteris: artistes de 
proximitat, grups emergents i propostes de jo-
ves del barri. El fet de crear un grup motor que 
decideixi els concerts, ha fet que la sel·lecció 
sigui més diversa i a la vegada consensuada. 
S’ha augmentat en la mitjana d’assistents de 
cada sessió i es manté la voluntat d’innovar en 
els formats dels concerts. Es continua combi-
nant concerts gratuïts i de pagament.
Organitzat per: Gerard Segura, Clàudia Serrahi-
ma, Víctor Galceran, Oriol Barba, Joan Pons, 
Inês Tanqueiro, Sandra Tello i Carla Fontanella.

MATINALS FAMILIARS (anual)
Dissabtes a les 12 h
Nº de sessions: 8 
Nº d’assistents: 284
Ingressos per recaptació d’entrades: 823,6 € 
(entrades a 2,90 €)
S’ha apostat fort pels espectacles familiars. 
Hem augmentat el pressupost per aquest cicle 
pensant en oferir espectacles en petit format 

però cuidats fins a l’últim detall. S’ha treballat 
en una estratègia comunicativa amb famílies 
i comerços infantils del barri. S’ha augmentat 
en número de públic gràcies a la difusió en 
mitjans especialitzats. Cal no solapar-nos amb 
altres ofertes del barri i mantenir la presència 
en els mitjans de comunicació.
Organitzat per: Elsa Coromines i Carla Fonta-
nella

CONCERTS SOTA LA PALMERA (juliol)
Nº de sessions: 4
Nº d’assistents: 485
Ingressos per recaptació d’entrades: 0 € (cicle 
gratuït)
Amb aquest cicle es treu partit a la situació 
privilegiada de la Casa Orlandai. Aprofitant el 
bon temps, la terrassa i la ubicació en el bar-
ri es continua programant el cicle de concerts 
més exitós de l’any. Quatre concerts de diver-
sos estils per a tots els públics que omplen la 
terrassa de gent del barri i de tot Barcelona.

FOCUS D’ESTIU (juliol)
Nº de sessions: 8
Nº d’assistents: 361
Ingressos per recaptació d’entrades: 0 € (cicle 
gratuït)
Cicle d’arts escèniques que combina especta-
cles professionals amb companyies allotjades 
a la Casa i intercanvis artístics. Cal preveure 
que el juliol és un mes amb moltes activitats 
a la ciutat i ganes d’estar a l’ aire lliure. És per 
això que s’han buscat formats especials (al 
pati, al cafè, al vestíbul) per a realitzar algun 
d’aquests espectacles. 

Activitats destacades

Seguint el calendari festiu i la mateixa dinàmi-
ca dels projectes de la Casa, hi ha un seguit 
d’activitats destacades que, sovint, es fant 
amb altres entitats de l’Associació o del bar-
ri. Algunes d’aquestes activitats, en concret el 
Carnestoltes, la Festa d’Aniversari, la Festa del 
Comerç Just o Fes-te els Balcons!, tenen una 
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gran incidència i es consideres projectes de 
l’associació. Es pot veure la seva descripció a  
l’apartat “Projectes i activitats de l’Associació”, 
pp 14-15.

CÀPSULES TEATRALS: DIA INTERNACIO-
NAL DEL TEATRE  (28 de març)
Nº assistents: 125 persones
Les Càpsules Teatrals van sorgir com a pro-
posta per a celebrar el Dia Internacional del 
Teatre per part de l’Artur Díaz (membre de la 
comissió de programació i de Laboratori Te-
atral Patates amb Suc) i de Inés Tanqueiro 
(vocal de programació estudiant de Master 
en Estudis Teatrals). L’acte va agrupar a cinc 
companyies del barri que actuaven 10 minuts 
en diferents racons de la Casa. Ha estat una 
experiència positiva des del punt de vista cre-
atiu i de treball en xarxa amb companyies del 
barri de diferents estils (teatre, cabaret, dansa, 
performance..). A les companyies participants 
que ho han necessitat se’ls hi ha cedit una sala 
per poder crear l’espectacle entrant així en el 
programa d’Acollida de Projectes. Hi ha la in-
tenció de repetir-ho i fins i tot fer-ho més d’un 
cop l’any. Hi van participar un total de 125 per-
sones i 25 artistes.

ÒPERA EN RUTA (12 i 15  de maig)
Nº assistents: 35 persones
Enguany s’ha celebrat la tercera edició 
d’aquest cicle promogut des del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi on hi participen diferents 
equipaments i entitats del districte. Com el seu 
nom indica, la temàtica gira a l’entorn del “bel 
canto” que es converteix en protagonista du-
rant dues setmanes per celebrar el dia inter-
nacional de l’òpera. Des de la Casa continuem 
col·laborant en el cicle de la mà del Marc Sala. 
La nostra aportació va lligada a les propostes 
del tenor del barri qui aquest any ha ofert dues 
xerrades d’òpera i l’estrena de Cambiale di 
matrimonio, una òpera realitzada al Teatre de 
Sarrià i que ha format part del programa Inter-
canvis artístics de la Casa Orlandai.

FESTIVAL POPES: POETES I PALLASSES  
(19 de maig)
Nº assistents: 70 persones
De cara a la Setmana de la Poesia s’ha orga-
nitzat el primer Festival POPES conjuntament 
amb Anna Aguilar-Amat i Quark Poesia. En 
aquesta primera edició han participat 3 pa-
llasses (Diana Gadish, Fanny Giraud i Alba 
Sarraute) i 3 poetes (Sílvia Bel, Mireia Calafell 
i Cèlia Sànchez-Mústich). L’acte alternava po-
etes i pallasses que recitaven i actuaven, deu 
minuts cadascuna. El ritme i la diversitat de 
l’espectacle ha aporpat la poesia a un públic 
no habituat.

RENOVA LA TEVA ROBA I LES TEVES JO-
GUINES (maig i novembre)
Nº assistents: 205 persones
Renova la teva roba és un programa impulsat 
per l’Ajuntament de Barcelona on participen un 
total de 14 equipaments de la ciutat. L’objec-
tiu és reutilitzar, compartir i consumir de forma 
responsable a través de l’intercanvi de roba. 
Aquesta ha estat la primera vegada que hi par-
ticipa la Casa Orlandai i la majoria de partici-
pants han estat de fora del barri. Col·laborar 
amb programes com aquests ens dóna pre-
sència de ciutat. El Renova les teves joguines 
va ser dut a terme per l’Esplai MOVI dins de 
la campanya recollida de joguines per la Ruta 
Solidaria. 

REVETLLA DE SANT JOAN (23 de juny)
Nº assistents: 300 persones
En la Revetlla d’enguany han assistit un total 
de 300 persones, un nombre elevat tenint en 
compte que era un pont. El Cafè Orlandai ha 
continuat oferint el sopar i des de la Casa s’ha 
programat un concert de versions per a tots els 
públics. Els assistents no eren els habituals de 
la Casa i l’ambient era molt familiar.

FESTA MAJOR (octubre)
Nº assistents: 3.875 persones
La Casa Orlandai es manté com a punt de tro-
bada durant la Festa Major. El Fest-te els bal-
cons, la cantada intergeneracional i el swing 
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continuen sent activitats destacades dins del 
programa de la Festa Major. Enguany l’Espai 
Gardenyes també ha acollit activitats la qual 
cosa ha permès donar a conèixer el projecte. 
La programació d’activitats és variada i hi són 
representades diverses disciplines artístiques 
(música, teatre, dansa, circ, cant..) Hi ha qui 
creu que per Festa Major se solapen masses 
activitats és per això que ara més que mai es 
vol treballar conjuntament amb la Comissió de 
Festes per a complementar activitats i fer-ne 
algunes més conjuntament.

CASTANYADA (novembre)
Nº assistents: 245 persones
L’esplai MOVI de Sarrià continua organitzant 
la castanyada infantil per a tots els infants del 
barri. Enguany es va canviar l’horari a última 
hora i es va fer pel matí en compte de a la tar-
da. Aquest fet va fer que hi hagués menys as-
sistència que altres anys. Per altra banda es 
va organitzar una castanyada per adults amb 
sopar organitzat pel Cafè Orlandai i concert de 
música tradicional. S’esperava més gent, tot i 
així va resultar una agradable vetllada i amb 
possibilitats d’arrelar en el futur.

ÀFRICA A BARCELONA
Nº assistents: 200 persones 
Enguany s’ha celebrat la 5a edició de la “Festa 
Africana” i a aquest efecte s’ha desenvolupat 
un cicle anomenat “Àfrica a Barcelona” que 
ha constat d’una jornada de sensibilització (la 
tradicional Festa Àfricana) i xerrades i tallers 
al voltant de la cultura africana i la seva situa-
ció politicosocial.  Tot i que s’han fet més ac-
tivitats, s’ha mantingut el nombre d’assistents. 
Això és degut a que durant el dia de la Festa 
Africana va participar menys gent que altres 
anys degut al mal temps. De cara a l’any que 
ve es té previst deixar de fer aquest format i 
innovar amb un altre.

NADAL
Nº assistents: 210 persones
Part de la programació de Nadal ha estat coor-
dinada amb el programa Ruta Solidaria impul-

sada des de la Xarxa d’Acció Social de Sarrià. 
Des de la Casa Orlandai hi hem participat amb 
una jornada de recollida de joguines amb l’Es-
plai MOVI de Sarrià i una cantada de nadales 
amb l’Escola L’illa de l’aire. Aquesta acció ha 
servit per treballar conjuntament amb Serveis 
Socials i cobrir les necessitats socials del barri 
a través de donacions de veïns i veïnes. Per al-
tra banda s’han realitzat els clàssics concerts 
per a tots els públics amb la Big Band i la coral 
de L’Antàrtida i el Trio Pedrell.

Activitats d’entitats sòcies de l’AC Casa 
Orlandai

Una part rellevant de les activitats les propo-
sen les entitats allotjades o grups vinculats a 
la Casa. Són activitats obertes al públic però 
que proposen i organitzen les mateixes enti-
tats, amb el suport de programació. 

RÀDIO SARRIÀ
Segones Jornades de Rock Progressiu
Ràdio Sarrià ha organitzat les Segones Jorna-
des de Rock Progressiu amb l’objectiu de con-
solidar aquestes jornades al barri. El resultat 
no va ser l’esperat tot i que van venir un total 
de 99 persones. Es va reduir el format respec-
te l’any passat i es va mantenir la presència 
de grups musicals de l’estranger, aquest cop 
vinguts de Itàlia.
Per altra banda la Ràdio Sarrià continua parti-
cipant en la Festa Major organitzant la Marató 
de Ràdio

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA LLIURE
La Casa Orlandai s’està convertint en el princi-
pal punt de trobada dels ballarins/nes de Dan-
sa Lliure a Barcelona. Es valora molt positiva-
ment que un cop al mes facin sessions obertes 
per als que no són socis. Enguany han col·la-
borat en el 7è Aniversari oferint un espectacle 
infantil de danses i contes i a l’activitat Fes-te 
els balcons 2014.

Que heM fet. Casa Orlandai
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BANC DEL TEMPS
Per tal de dinamitzar el Banc del Temps, els 
usuaris organitzen activitats segons els seus 
coneixements. El taller de respiració de la Ma-
ria Roca ha aconseguit reunir un grup d’unes 
10 persones fidels a aquestes trobades men-
suals.

PLATAFORMA DE SUPORT DEL LOBBY EU-
ROPEU DE DONES
La Plataforma ha organitzat diverses activitats 
al voltant del dia de la Dona que enguany s’ha 
centrat en la dignitat de la dona arreu del món 
amb les següents xerrades: Justícia i repara-
ció: les esterilitzacions forçades al Perú i La 
malaltia innombrable: l’ablació. 

DONES EN L’ESGLÉSIA
Seguint amb la dinàmica de cada any, l’entitat 
Dones en l’Església continua oferint sessions 
mensuals per a reflexionar sobre el paper de la 
dona dins l’Església. Es manté el nombre d’as-
sistents no massa elevat, unes 8 dones, però 
estable.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ
El grup de veïns i veïnes del Taller mantenen 
les seves trobades mensuals per a tractar as-
pectes històrics del barri.  Enguany han parti-
cipat en projectes com: el Mapa Verd i l’ expo-
sició sobre l’edifici de la Casa Orlandai.

EL PAPER PETIT
La nova companyia allotjada a la Casa ha ar-
rasat amb la seva estrena de Casats per amor 
a la pasta . El grup dirigit pel Quimet Pla ha 
ajudat a dignificar el teatre amateur. Per altra 
banda la companyia ha participat també en 
l’activitat Fes-te els balcons 2014.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
L’ANC ha participat a la programació de la 
Casa amb un acte conjunt amb l’Associació 
de Veïns al voltant del futur de Catalunya en 
clau política.

ANIARKU
Aniarku conjuntament amb Adif (Associació en 
Defensa del Dret de la Infància a la Família) 
ha organitzat durant el mes d’abril una xerrada 
col·loqui al voltant de l’educació en l’adopció. 
També han organitzat la 3a edició del concurs 
fotogràfic Va de Vacances i una Festa ucraï-
nesa per Nadal.

LA BOMBETA
La Bombeta ha produït moltes obres durant 
aquest any. Ha representat 3 espectacles i han 
actuat i coorganitzat l’acte de Càpsules Tea-
trals. També han tornat a participar en l’activi-
tat Fes-te els balcons 2014.

ELENC TEATRAL J.V. FOIX
L’Elenc Teatral J.V Foix ha participat en la pro-
gramació de la Casa amb la seva nova pro-
ducció: Fuïta. Es valora molt positivament la 
seva aportació en les infraestructures de la 
sala J.V. Foix.

MOVI
L’Esplai MOVI ha col·laborat com cada any en 
la Disfressa de la Casa Orlandai, en l’elabora-
ció del Rei Carnestoltes i amb la preparació i 
participació en el 7è Aniversari.  Per altra ban-
da continuen organitzant l’activitat dels Follets 
de Collserola i la castanyada infantil. Enguany 
també han col·laborat amb la Ruta solidaria 
dins de la programació de Nadal fent una re-
collida de joguines.

GRUP DE PUNTES DE COIXÍ
Les alumnes de puntes de coixí han participat, 
com cada any, en la programació de les ex-
posicions. Aquest any han elaborat diferents 
peces de puntes de coixí per a il·lustrar dues 
festivitats; Sant Jordi i Pasqua.

BWN
L’entitat de dones angleses BWN, ha realitzat 
per tercer any consecutiu el Book and Bake 
Sale; un mercat de llibres de segona ma  i pas-
tissos casolans per a recollir fons destinats a 
fins socials.
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TEATRERUS ORLANDAI
El grup teatre format a la Casa Orlandai ha es-
trenat l’obra de Molière Les dones sàvies du-
rant la tardor del 2014.

GRUP DE PATCHWORK
El grup de patchwork de la Casa Orlandai ha 
participat decorant el vestíbul de la Casa per 
Nadal. A part de motius nadalencs, el grup ha 
homenatjat a Elena Arañó; impulsora del grup i 
mestre, la qual ens ha deixat aquest any.

GRUP D’ENQUADERNACIÓ
El grup d’enquadernació mostra un gran inte-
rès per participar en el dia a dia de la Casa 
Orlandai. Enguany ha organitzar dues mostres 
de les peces fetes pels alumnes del grup.

Exposicions

Es manté el criteri de realitzar exposicions amb 
contingut social (poden ser artístiques, infor-
matives, col·lectives..) i es prioritzen aquelles 
realitzades des del teixit associatiu.

GENER: Escriptor@s de Sarrià
Exposició vinculada al cicle de xerrades orga-
nitzat per Jordi Bigues al voltant de escriptors i 
escriptores vinculades a Sarrià. Les il·lustraci-
ons de Adrià Llarch acompanyades de diver-
sos textos sobre els escriptors han donat visi-
bilitat a la producció creativa a Sarrià.

FEBRER: Querimonia Blues
Josepa Muñoz ha exposat al vestíbul de la 
Casa Orlandai diverses obres que fan referèn-
cia al procés sobiranista i com aquest es viu 
en l’estranger. L’exposició col·lectiva compta-
va amb dues obres dels artistes londinencs: 
Robert Good i Rebecca Illet.

MARÇ: Transformació de la Casa
Un any més, seguint la tradició, l’Esplai MOVI 
ha decorat la Casa per Carnestoltes. Enguany 
hem comptat amb la col·laboració del Taller 

d’artistes Tangram que han fet una instal·lació 
artística al vestíbul amb papallones de papiro-
flèxia , fetes algunes en tallers amb l’Associa-
ció Amanida.

ABRIL: Els feminismes de Feminal
Coincidint amb el Dia de la Dona i l’acte d’ho-
menatge a Carme Karr (dins del cicle Escrip-
tor@s de Sarrià) s’ha realitzat aquesta expo-
sició al voltant de Feminal: la primera revista 
feminista de Catalunya dirigida per Carme Karr. 
La exposició va ser cedida per l’Institut Català 
de les dones.

— Posem fil a l’agulla a les tradicions
El Grup de puntes de coixí de la Casa Orlandai 
ha realitzat una mostra del tot original mostrant 
les possibilitats d’aquesta tècnica artesanal 
amb motius al voltant de Sant Jordi i la Pasqua.

MAIG: Exploring Our Cities
Un any més l’escola Benjamin Franklin ens 
mostra el treball de reflexió sobre la diversitat 
de l’entorn urbà i l’intercanvi de coneixement. 
Aquest any l’intercanvi ha estat amb Sèrbia.

— Integr’art: L’art com a eina d’integració.
Continuem participant en els tallers oberts 
acollint la exposició Integr’art. Aquest any hi 
ha participat La Casa de Carlota; un estudi 
de disseny format per la suma de talents cre-
atius entre ells joves amb diverses malalties 
mentals.

JULIOL: Poesia Visual
L’entitat soci de la Casa; Centre de Salut Men-
tal Les Corts, ha participat un any més amb 
una mostra de poemes visuals resultats d’un 
concurs entre diferents centres de persones 
amb malalties mentals..

SETEMBRE: Casa Galve – Guastavino
Exposició destacada d’aquest any pel seu in-
terès entre veïns i usuaris de la Casa Orlandai. 
Degut a l’èxit es va prorrogar les dates i es va 
allargar fins la Festa Major i les Oppen Houses 
Barcelona. Per la seva confecció vam comptar 
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amb entitats del barri, veïns i veïnes i el centre 
cívic de Sarrià.

OCTUBRE: Concurs fotogràfic Va de Vacan-
ces
Es manté la iniciativa, per part de l’entitat sòcia 
Aniarku, d’organitzar aquest concurs fotogrà-
fic per a públic familiar i professional juntament 
amb les entitats Blanquerna i Casa Elsava. En-
guany la Casa Orlandai ha deixat de ser coor-
ganitzadora per ser col·laboradora.

NOVEMBRE: Mapa Verd
Resultat del projecte Mapa Verd. L’exposició 
ha servit per a conèixer més i millor l’ entorn 
natural del barri de Sarrià. La mostra s’ha vin-
culat a diverses activitats com un taller d’il·lus-
tració natural i una ruta de comerços verds.

DESEMBRE: Bienal d’art Maddok
Maddok, associació esportiva del barri, ha or-
ganitzat aquesta mostra artística per tal de do-
nar a conèixer l’entitat i a la vegada amb volun-
tat de generar xarxa amb les entitats del barri. 
Les obres giraven al voltant del fútbol i hi han 
participat un total de 12 artistes.

— 75è aniversari d’ Aspasim.
Per tal de celebrar el 75è aniversari, Aspasim 
ha ideat una exposició que il·lustra la trajectò-
ria de l’associació en el camp de les persones 
amb malalties mentals. Una mostra completa 
amb fotografies i manualitats fetes pels usuaris 
de l’entitat.

Acollida de projectes i intercanvis artístics

Durant el  2014 s’ha treballat en un protocol 
d’Acollida de projectes i intercanvis artístics 
per tal de regularitzar el suport a la creació dut 
a terme des del centre. S’ha definit un model 
de conveni per a què els grups que s’acullin al 
programa agafin el compromís de l’intercanvi i 
es formalitzin les dates de cessió d’espai.
En total s’han realitzat 5 acollides de projectes 
i 4 intercanvis artístics. Un 60% de les contra-
prestacions acordades han estat realitzades.

Projectes acollits:
● Muet: 27 hores d’assaig a canvi de la par-
ticipació en les Càspules teatrals (intercanvi 
realitzat)
● Zoa Xeper: 24 hores d’assaig a canvi de 
la participació en les Càspules teatrals  (in-
tercanvi ealitzat)
● Laboratori Teatral Patates amb Suc: 45 
hores d’assaig a canvi de la participació en 
les Càspules teatrals.  (intercanvi realitzat)
● Tiva Teatre: 50 hores d’assaig a canvi de 
l’estrena durant el cicle Focus d’Estiu ( inter-
canvi realitzat)
● Mali Vanili: 50 hores de cessió d’espai 
(Ràdio Sarrià) a canvi d’un concert dins del 
cicle “L’Alternativa de Sarrià) (intercanvi 
pendent de realitzar)

Intercanvis artístics:
● Mar Badal: 10 hores de cessió d’espai per 
a gravar un projecte de videodansa a canvi 
de mostrar-ho durant el Dia Mundial de la 
Dansa. (intercanvi pendent de realitzar)
● Amanda Gómez: 10 hores de cessió d’es-
pai per a gravar a canvi de documentar un 
acte de la Festa Major. (intercanvi pendent 
de realitzar)
● Marc Sala: 15 hores gratuïtes d’assaig a 
canvi d’una xerrada gratuïta dins del progra-
ma Òpera en ruta. (intercanvi realitzat)
● Nadine Gerspacher: 10 hores d’assaig 
a canvi de la participació en la programació 
de dansa de la Casa (intercanvi pendent de 
realitzar)
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Els serveis de la casa

Cessió d’espais

Què és la Cessió d’Espais?

El servei de cessió d’espais té la funció de fa-
cilitar i dinamitzar activitats provinents del món 
associatiu, individuals o col·lectives. La Casa 
Orlandai disposa de 7 sales que s’empren per 
a la cessió, compaginant-ho amb la programa-
ció d’activitats i de tallers i els usos associatius.
Al 2014, el nombre de cessions d’espai res-
pecte al 2008 s’ha quasi triplicat, arribant a les 
419 cessions. Aquest és el resultat de l’aplica-
ció d’un dels objectiu del Pla Estratègic de La 
Casa Orlandai 2011-2015, en el que s’especi-
fica, prioritzar les cessions, esponjant  més els 
espais, i així ho hem fet, donant més coherèn-
cia a aquesta àrea intentant ubicar a tothom en 
el lloc i hora més oportuna amb l’objectiu de 
que les activitats no siguin incompatibles les 
unes amb les altres.
El servei de cessió d’espais ha beneficiat al 
llarg del 2014 a 9.913 usuaris 
Aquesta evolució positiva es pot observar en el 
gràfic de 2008-14, on també podem observar 
l’evolució per tipologies.
 Cal remarcar un augment del 126% de les 
cessions d’espai a ONL respecte el 2013, pas-
sant a ser la tipologia amb més pes durant 
l’any. Per una banda es compta amb entitats 
que han utilitzat l’espai per primera vegada i 
de manera més continuada, com per exem-
ple: l’Associació Institut Família i Adopció i el 
Grup de Lectura. Per altra banda també s’ha 
observat la nova participació d’associacions 

sense afany de lucre de manera esporàdica, 
com són, entre d’altres: la Fundació Institut de 
Reinserció Social (IRES) i l’Associació de ma-
lalts del Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya. 
També s’han comptabilitzat, en aquesta tipo-
logia, totes aquelles persones físiques, sòcies 
de La Casa Orlandai.
La tipologia “Altres”, que engloba totes les 
cessions del Disctricte, i de serveis de la Casa 
Orlandai, disminueix lleugerament respecte al 
2013 (-15%). Pel 2015 es preveu una baixada 
d’aquest apartat ja que el Sarriá Gospel Choir, 
actual servei de la Casa Orlandai, passarà a 
formalitzar-se com a entitat, per tant deixarà 
de formar part d’aquest grup. No obstant, aug-
mentaran els ingressos en l’àrea d’entitats.
Cal mencionar que durant l’any 2014, s’han ac-
tivat estratègies per tal de començar a  dina-
mitzar l’aula d’informàtica i concedir un major 
nombre de cessions d’ús d’aquesta. Per això 
s’està treballant en la preparació d’un proto-
col d’ús de la sala al tenir requeriments d’uti-
lització especials. Un exemple d’aquests nous 
usos és El Banc del Temps, servei de La Casa 
Orlandai,que des del juny 2014 la utilitza un 
dissabte al mes oferint-hi un taller per als seus 
usuaris i usuàries.
Un dels punts del Pla Estratègic de la Casa 
Orlandai 2011-2015 és seguir treballant amb 
instruments professionals i concrets per poder 
obtenir una informació detallada i contrastada, 
amb els paràmetres que es precisen i resultin 
més útils, per avaluar els usos dels espais.  Ac-
tualment s’està treballant en la creació d’una  
eina que faciliti fer anàlisi comparatives dels es-
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pais a molts nivells, per àrees diferents i forma-
litzar i ubicar un arxiu de recull de dades històri-
ques. Per exemple, un dels objectius d’aquesta 
eina es poder aconseguir, , el nombre d’hores 
d’us d’espais per sales i per any, o el nombre 
d’hores d’ús d’espais per diferents àrees i anys, 
entre moltes d’altres possibilitat més.
Aquesta tasca, per encàrrec de la direcció, 
s’està portant a terme amb la col·laboració del 
tècnic informàtic i la responsable d’espais. 
Si bé, com s’ha vist, el nombre de cessions 
ha augmentat, el nombre d’hores s’ha reduït 
un 6%, amb un total de 1052 hores. La mit-
jana d’hores d’ús per cessió és de 2,5 hores. 
Observem la mateixa tendència en el nombre 
d’usuaris i usuàries al 2014, que ha patit una 
disminució que suposa un 13% menys que 
l’any anterior. 
Pel que fa als ingressos hem obtingut un total 
de  11.777.31€. S’ha disminuït, de manera poc 
significativa, un 4% respecte al total del 2013. 
Les empreses i persones físiques són la tipo-
logia que més ingressos ha generat (37,91%), 
seguida de ONL (37,74%),i  entitats sòcies 
(23,29%) .

 
Allotjament d’entitats

L’Allotjament d’entitats és un servei que ofereix 
la Casa Orlandai i l’Associació Cultural Casa 
Orlandai com a gestora d’aquesta, per tal de 
donar la possibilitat a entitats del barri de tenir 
un espai on trobar-se i desenvolupar les seves 
activitats. No només es cedeix un espai tres 
hores a la setmana a un preu especial a l’enti-
tat, sinó que també se li proporciona un armari 
i un espai on poder emmagatzemar els seus 
materials. A part, també els dona dret a dis-
posar de l’ús puntual de material informàtic i 
audiovisual i del servei d’impressió i fotocòpies 
a preu de cost.  A canvi, aquesta entitat acos-
tuma a obrir algunes de les seves activitats a la 
Casa, de tal manera que tots els veïns i usuaris 
en poden gaudir.
La Casa Orlandai té un total de 33 entitats o 
grups de fet allotjades. 

No totes les entitats de les 33 que tenen règim 
d’allotjament utilitzen l’espai durant tres hores 
setmanals. N’hi ha que l’usen menys hores set-
manals, d’altres que ho fan de forma regular 
cada 15 dies, d’altres que només l’utilitzen un 
cop al mes o d’altres que ho demanden de for-
ma puntual. No hi ha una diferència de preu en 
aquest cas, només en funció del tipus de sala 
que utilitzen o de casos especials com l’Esplai 
Movi de Sarrià.
Durant el primer semestre de 2014 s’han rebut 
tres peticions d’allotjament, de
les quals dues s’han rebutjat per manca d’es-
pai disponible o per incompatibilitats dels pro-
jectes de les entitats amb el projecte Casa Or-
landai i les directrius institucionals. En el cas 
del Paper Petit, una grup de teatre amateur, 
s’ha acceptat la petició i s’ha ratificat en acord 
d’Assemblea de Primavera de 2014.
Durant el mateix període s’han donat de baixa 
diverses entitats: Grup de Suport de Sarrià Sant 
Gervasi per la Independència, perquè han tro-
bat un altre espai de reunió; la Coral Sagnier 
per falta de coherència amb el projecte; The 
British Society, i Prismas Trabajo y Personas 
per falta d’activitat. La mateixa raó també ha 
portat a IPI Cooperació i JPC iniciativa musical 
a donar-se de baixa d’aquest allotjament. 
També hi ha hagut tres entitats, Aulamòn, el 
Bastó de Sarrià i Spielsamstag, que han deixat 
el seu règim d’allotjament per manca de finan-
çament i d’activitat, tot i voler seguir participant 
de l’Associació Cultural Casa Orlandai com a 
sòcies.
Així doncs, s’han donat de baixa del servei 
d’allotjament nou entitats i se’n ha incorporat 
una, fet que explica una disminució dels in-
gressos per allotjament d’entitats que a data 
del 1 de desembre  ha estat de 2.530,15 € , un 
12 % menys que al 2013.
Des del 2007 fins al 2010 els ingressos per 
quotes d’allotjaments s’havien mantingut en 
una mitjana de 1.500 euros anuals però van 
experimentar un important increment a par-
tir del 2011 en què es van situar en 2.689, 
un 44,2%més que els anys anteriors. Des de 
llavors, els anys 2012 i 2013 van augmentar 
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aproximadament un 5% cada any. El 2014 
torna a disminuir però mantenint-se per sobre 
dels nivells del 2011.

Punt d’informació

Al Taulell de Recepció, situat al vestíbul prin-
cipal de la casa, és on es desenvolupa  priori-
tàriament el servei d’informació, garantint una 
atenció personalitzada i de qualitat als ciuta-
dans i ciutadanes.
Aquest servei és un element clau de l’estruc-
tura organitzativa del projecte. Ofereix a les 
persones usuàries informació acurada de to-
tes les activitats internes de l’equipament, i de 
la resta d’equipaments i serveis del Districte. 
També posa a l’abast dels usuaris i usuàries 
difusió d’altres activitats que puguin ser del 
seu interès.
S’ha rebut una mitja de 31 visites diàries al 
taulell de recepció, que fan un còmput anual 
de 8,928 usuaris (un 16% menys respecte als 
10.688 en el 2013) i una mitjana de 28 truca-
des diàries amb un total de 8.064 consultes 
telefòniques anuals ( un 8% menys respecte a 
les 8.760 consultes a l’any 2013)
S’ha seguit vetllant en els detalls de la regidoria 
d’actes i en l’atenció als artistes i persones que 
desenvolupen l’activitat així com en l’acompa-
nyament dels visitants a conèixer la Casa.
Es té cura especial a l’hora de donar la benvin-
guda, acompanyar i presentar a les 
persones que venen a la casa a desenvolupar 
qualsevol de les activitats programades (gene-
ralment provinents del mon artístic, acadèmic o 
polític). Aquesta tasca de relacions públiques 
s’inicia amb la documentació prèvia sobre la 
biografia o currículum del visitant, i una breu 
entrevista per fer una presentació adequada 
de la persona i de l’activitat.

El Cafè Orlandai

Durant aquest any 2014 la Cooperativa Cafè 
Orlandai ha continuat consolidant-se com a 
empresa gestora d’aquest important espai de 
la Casa, aportant una millora del servei, un aug-
ment del nivell de qualitat i de satisfacció, i un 
increment dels usuaris. S’estima que el número 
d’usuaris aquest 2014 ha estat de 68.420.
El Cafè segueix sent una porta d’entrada de 
la Casa i a l’hora l’activitat de l’equipament 
proporciona una part important dels usuaris 
del Cafè. Aquesta simbiosi col·laborativa que 
es dóna en el dia a dia, també es produeix de 
forma singular en les activitats especials. Des 
del Cafè s’ha participat activament dels espais 
participatius de l’entitat com la comissió de 
programació i les assemblees.
L’espai de la cafeteria ens aporta un lloc de 
trobada i de relació social que considerem de 
vital importància. A les seves taules s’hi aple-
guen joves per passar l’estona i parlar, perso-
nes grans que juguen al dòmino, estudiants 
que es connecten al wifi i escolars que escal-
fen la carmanyola per dinar. No és obligatori 
consumir per seure a una de les taules de la 
cafeteria.
Amb l’objectiu de coordinar-se a nivell tècnic 
amb la Casa, s’ha establert una reunió trimes-
tral amb la representació de personal tècnic 
de la Casa i del Cafè. La valoració és molt po-
sitiva, perquè ajuda a potenciar la coordinació 
i la comunicació interna dels dos equips. 
A l’última assemblea del Cafè Orlandai que 
es va realitzar a mitjans de desembre, es va 
proposar un projecte per realitzar una barra 
nova al Cafè. L’actual està molt malmesa i és 
un perill per a l’usuari. En aquest projecte es té 
en compte la sanitat de la pròpia barra i la co-
moditat tant dels usuaris com dels treballadors 
del Cafè. A més s’ha pensat en un disseny cà-
lid per aquest ja bonic espai que és el Cafè.
Valorem molt positivament la instal·lació del 
monitor informatiu de la Casa que aquest de-
sembre s’ha col·locat darrere la barra i que 
permet publicitar tant l’activitat del centre com 
les propostes del propi servei de cafeteria.
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Es detalla a continuació la presència del Cafè 
en els actes destacats d’aquest any:

Carnestoltes
Per la festa de dissabte, celebrada al patí d’en 
Marcel el Cafè s’ha encarregat del sopar i de 
la gestió de la barra exterior. El sopar de Car-
nestoltes ha constat d’entrepans de botifarra.
 
L’enterrament de la sardina 
La cloenda de les festes de carnaval ha pa-
tit una davallada de públic a causa del canvi 
d’ubicació. De cara a la propera edició, caldrà 
reforçar la difusió de l’acte que comptarà amb 
la col·laboració de la Peixateria Frederic.

Calçotada a l’Espai Gardenyes 
Des del Cafè s’han fet totes les gestions per a 
poder servir el menú de la calçotada. A més 
també s’ha muntat per primera vegada una 
barra a l’Espai Gardenyes,. Tot i el desplaça-
ment de la barra a un nou espai, es van oferir 
tots els serveis del Cafè, incloent-hi unes cafe-
teres portàtils.

Aniversari de la Casa 
El Cafè es vesteix de festa i s’implica activa-
ment en la programació durant l’aniversari. 
Destaca el jazz-vermut on s’ha ofert un aperitiu 
especial amb musclos al vapor, patates amb 
all i oli, etc. La proposta ha tingut una gran ac-
ceptació per part de nombrós públic assistent.

Festa del Comerç Just
S’ha facilitat un tirador de l’empresa Cerveses 
Arts, de cervesa artesana. 

Festa Major
El Cafè es vesteix de festa i s’implica activa-
ment en la programació durant tota la Festa 
Major. Destaca la col·laboració del Cafè en 
tots els concerts i activitats celebrats a la Casa 
Orlandai, i d’altres que s’ubiquen a diferents 
punts del barri com la fes-te els balcons, la ca-
minada a cegues (amb la cessió de material) o 
el correvila amb tabalada.

5a Festa africana
Suport logístic i infraestructural.

Open Houses Barcelona
El Cafè com a part de la Casa s’implica per 
donar a conèixer l’espai a tots els visitants.

Castanyada
Dins de la celebració d’aquesta festa tant nos-
trada, el cafè s’ha encarregat del sopar que 
constava d’escudella barrejada i castanyes.

L’Alternativa de Sarrià
Enguany, cinc dels concerts d’aquest cicle 
organitzat per la Casa Orlandai s’han realitzat 
dins del Cafè.

Programació pròpia:
3r Aniversari Cafè Orlandai (26 i 27 de se-
tembre)
Com cada any celebrem el nostre aniversa-
ri amb diferents actes distribuïts en  dos dies 
(activitats familiars, espectacles de màgia, 
dansa i música i paellada popular). És un acte 
que es va consolidant . Es valora molt positiva-
ment pel nombrós públic assistent (al voltant 
de les 800 persones) i pel seu caràcter inter-
generacional.  
Aquest any, a banda del nostre aniversari, 
destaquem la programació de les exposicions 
periòdiques que omplen les parets del Cafè. 
Enguany han passat 8 artistes diferents amb 
diverses disciplines (pintura, dibuix, fotografia, 
collage,...).
 En el darrer trimestre s’ha començat a progra-
mar un espectacle amb el nom d’Oriol i els 
Pirolaires. Un espectacle amb joves del barri 
on cohabita la música, el teatre, la improvisa-
ció,... Molt ben valorat per la qualitat de l’es-
pectacle. Hi ha la voluntat de seguir progra-
mant-ho durant el 2015.
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Ràdio Sarrià.cat

Des dels seus inicis el cc Casa Orlandai comp-
ta amb un estudi de ràdio que ha estat utilitzat 
pel col·lectiu de Radio Sarrià, un col·lectiu molt 
divers de persones, associacions i grups del 
barri que hi enregistra els seus programes. 
Liderats per l’associació ACAFAI, la radio ha 
passat per moments diversos amb més aflu-
ència o menys de participants, però actual-
ment, hi ha la intenció de donar-li un fort impuls 
i d’aconseguir que sobretot el col·lectiu jove 
n’agafi les regnes. 
Temps enrere el fet que no es pogués escol-
tar a través d’ones en dificultava el seguiment, 
però actualment, amb el sorgiment de les no-
ves tecnologies, la gran majoria dels mitjans de 
comunicació es consumeixen a través d’Inter-
net, i en aquest cas, la radio Sarrià està al lloc 
pertinent.
Durant l’any 2014 han continuat els programes 
radiofònics habituals: “TRENDING TÒPIC” ma-
gazine de joves, “FELIÇOS ANYS 20”, “DIFÍCIL 
DE PARIR”, “ON ANEM?”, “OLLA BARREJA-
DA”(Programa de varietat realitzat per un grup 
del centre de Salut Mental del barri), “A BONES 
HORES” Humor i actualitat, “SARRIANEJANT” 
(Sobre les activitats del CP), “ELS MATINS DE 
JON JONN” (Actualitat social i econòmica des
d’un punt de vista positiu), “QUÈ EN SABEM 
DELS ALTRES?” (Programa d’entrevistes a la 
gent que participa i treballa a la Casa Orlandai) 
i “L’ESCALA DE JACOB” (Programa musical 
dedicat al rock progressiu).

Activitats i programacions especials:
Dins els actes de celebració del 7è aniversari 
de la Casa Orlandai, es va fer una cobertura 
amb entrevistes a persones de la casa per tal 
de donar a conèixer l’acte.
També destaca la celebració de les “II JOR-
NADES DE ROCK PROGRESSIU”, especial de 
dos jornades. En la primera es va passar el do-
cumental “To de Re per mandolina i clarinet” 
per poder fer posteriorment un cinefòrum amb 
ponents relacionats amb el documental.
 El segon dia va estar protagonitzat per dos 

concerts de rock progressiu, un dels badalo-
nins “Difícil equilibrio” i un altre dels torinesos 
“Syndone”, aquest últim va ser un grup relle-
vant dins del panorama del rock progressiu 
europeu, el seu esforç per facilitar els tractes 
econòmics i logístics van ser claus a l’hora de 
poder programar aquest grup.
A l’octubre i dins la Festa Major de Sarrià 2014 
es va celebrar dos activitats destacades:
Per una banda la 6ena MARATÓ DE RÀDIO AL 
CARRER, realitzada al “Pati d’en Marcel”, on 
la participació va ser d’unes 30 persones fent 
ràdio en viu durant tot un matí, i per l’altra, la 
celebració d’ELS CONCERTS DE RÀDIO SAR-
RIÀ amb els grups “Herida Abierta”, “Falciots 
Ninja”, i “Golden Beat”, cal dir, que com cada 
any, aquest acte va ser un èxit total omplint al
100% de capacitat la carpa de Festa Major si-
tuada a la plaça de Sarrià.

Banc del Temps de Sarrià – Sant Gervasi

Un Banc del Temps és una iniciativa comuni-
tària d’intercanvi de temps, que emula simbò-
licament el funcionament d’un banc, però en 
el qual allò que es “presta” i es “rep” és temps 
dedicat a serveis a les persones. Aquest me-
canisme d’intercanvi multilateral té per objectiu 
establir una xarxa d’ajuda mútua i reforçar els 
llaços comunitaris d’un barri, poble o ciutat.
Els bancs del temps són espais en què per-
sones d’un mateix barri o localitat intercanvien 
serveis gratuïtament. L’objectiu és que la gent 
es conegui i confiï en els altres per resoldre ne-
cessitats de la vida diària. Alhora s’hi fomenta 
la solidaritat, la cooperació i les relacions so-
cials.

Activitats
Durant aquests mesos, s’han realitzat diferents 
activitats, moltes d’elles proposades i realitza-
des pels mateixos usuaris del Banc del Temps, 
gratuïtes  i dirigides al públic en general. El seu 
nombre per temàtiques és el següent:

● 9 tallers de relaxació a càrrec de la usuària 
Maria Roca, dirigits als usuaris del Banc del 
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Temps i públic en general. L’assistència ha 
sigut de 5 a 10 persones.
● 1 reunió amb entitats d’ Assistència Social 
i ONGs del Districte.
● 2 reunions de coordinació amb motiu de 
la celebració conjunta del 7è aniversari de 
Casa Orlandai i el 5è del Banc del Temps.
● 2 celebracions d’aniversari, concert a càr-
rec de Yoko Suzuky i mercat d’intercanvi.
● 2 reunions amb l’equip de representants 
d’entitats, una per preparar la Festa del Co-
merç Just i l’altra per fer-ne la valoració.
● Participació a la Festa del Comerç Just.
● 5 reunions d’usuaris. Sovint ens reunim 
per facilitar el coneixement, confiança entre 
nosaltres. És important pel que fa als usua-
ris de nova incorporació. L’assistència mitja 
és d’un 25%.
● 3 reunions de coordinació de secretaries 
de diferents Bancs del Temps, a la seu de 
Salut i Família. També  amb l’equip del BdT 
dels treballadors dels ferrocarrils de Sarrià.
● Vam participar en la decoració dels bal-
cons per la Festa Major.
● També vam rebre la visita d’un equip del 
país basc que volia conèixer el nostre Banc 
del Temps.
● 2 tallers mensuals de “Resolució de dub-

tes informàtics”. Se’n fan càrrec les usuàries 
Aina Barceló i Guillermina Albarracin. L’últim 
dissabte de mes, de 17 a 20 hores, qui ho 
desitgi pot assistir a l’aula d’informàtica per 
que se li ajudi a resoldre els seus dubtes. 
● 16 i 17 d’octubre, participació a les Jor-
nades Internacionals dels Bancs del Temps. 
El BdT de “Sarrià – Sant Gervasi va inter-
venir amb la ponència “Col·laboració entre 
el Centre Cívic casa Orlandai i el Banc del 
Temps”.
● 10 de desembre, reunió a l’associació de 
veïns per trobar una possible    col·laboració.

També es participa en les propostes de sor-
tides culturals i de dinamització que  des de 
la Associació Salut i Família s’organitzen per a 
grups de 30 persones adreçades als voluntaris 
de les Secretaries i als usuaris dels diferents 
Bancs del Temps de la xarxa que coordina 
aquesta associació. Aquesta Associació ens 
convoca trimestralment a una reunió de repre-
sentants de Secretaries per fer una posta en 
comú. 
Estem treballant conjuntament amb els res-
ponsables d’informàtica de Casa Orlandai  i de  
Salut i Família, per començar a utilitzar la  nova 
plataforma informàtica que facilitarà a tots els 
usuaris l’accés a la informació que precisin a 
traves de la web.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

ALTES 27 23 33 25 41 25 174 

BAIXES 0 -6 -11 -8 -6 -2 -33 

ACTIUS 27 17 22 17 35 23 141 

ACUM 27 44 66 83 118 141  

HORES 188 267 394 455 1034 1011 3.349 

ACUM 188 455 849 1304 2338 3349  

ACTES 126 211 277 313 368 369 1.664 

ACUM 126 337 614 927 1295 1664  
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Arxiu i préstec de llibres en anglès

La sala Pintors de la Casa Orlandai estava 
destinada, fins fa pocs mesos, al préstec i in-
tercanvi de llibres en anglès i a les reunions 
de l’entitat International Women’s Club, a part 
d’alguna utilització esporàdica per part d’altres 
persones sòcies o entitats.
 Després d’arribar a un acord amb aquesta en-
titat s’ha donat un nou ús a l’espai per tal de 
donar-li més vida i per tal de donar a conèixer 
i difondre altres materials més enllà de llibres 
en anglès.
És per això que s’han afegit unes prestatgeries 
per a posar-hi documentació que pot ser d’in-
terès per a qualsevol soci o usuari de la Casa 
Orlandai, des de llibres sobre el barri, fins a 
publicacions sobre la gestió ciutadana o altres 
propostes provinents de l’Ajuntament de Bar-
celona, membres de l’entitat o altres associa-
cions o organitzacions del barri. 
Així doncs, la sala Pintors estarà tancada amb 
clau com fins ara, però s’anunciarà de forma vi-
sible que qualsevol persona que ho vulgui pot 
disposar de la clau. Caldrà que es dirigeixin a 
recepció i deixin anotat el seu nom i contacte. 
Dins la sala s’indicarà que és un espai desti-
nat a la lectura (bé sigui de llibres en anglès o 
les publicacions explicades anteriorment) i es 
pregarà el màxim respecte pel material i per 
les persones que vulguin fer lectura d’una for-
ma silenciosa. Caldrà veure com evoluciona la 
utilització d’aquest espai durant els properes 
mesos i fer-ne una valoració. 

Infraestructures

Manteniment i  millores

La necessitat de millorar i actualitzar els ele-
ments infraestructurals per seguir oferint ser-
veis de qualitat i l’ús cada cop més intensiu 
dels espais, demanen vetllar permanentment 
pel manteniment i la millora de l’espai físic que 
ens acull i del material necessari pel desenvo-
lupament de les activitats.
Pel que fa a inversions per a infraestructures 
durant aquest any:

● Un ordinador destinat a l’equip tècnic va-
lorat en 514,75 €. Ha estat necessari desti-
nar un dels ordinadors de l’equip tècnic per 
substituir un ordinador de la sala d’informà-
tica, irreparable. Els ordinadors de l’aula 
d’informàtica han de ser homogenis tant a 
nivell de maquinari com de programari per 
tal de resoldre possibles incidències i també 
per criteris pedagògics. En la darrera reunió 
de revisió de comptes limitada, s’informà a 
la Direcció de Serveis a les Persones, que 
autoritzà verbalment aquesta compra.
● Dos asseca-mans per als lavabos de do-
nes de la planta baixa i de la tercera planta, 
irreparables. 
● Un higròmetre per mesurar el contingut 
d’humitat ambiental de la sala J.V. Foix ne-
cessari per saber quan és necessari la uti-
lització de l’humidificador per una correcta 
conservació del piano.
● Un carregador de piles 
● Piles de 1,2v-2000ma 
● Un focus triton pc 500 i un trípode alta-
veu 008-sps56b  
● Un nass i un  disc dur sataiii 2t fets malbé 
per les inundacions sofertes al soterrani du-
rant el mes de maig.
● Sis cadires ergonòmiques Mod. Gioconda 
● Dos carros cadires plegables 
● Senyalística previsió de riscos 

Arran del robatori sofert durant la Festa Major 
de 2013, la companyia asseguradora, amb la 
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indemnització, ha cobert la compra de dos ob-
jectes robats:

● Un ordinador portàtil 
● Una caixa d’eines i un trepant 

Dins del manteniment ordinari, s’ha substituït 
la moqueta de l’escenari de la sala d’actes J.V. 
Foix.
Pel que fa al manteniment de la zona enjar-
dinada del Patí d’en Marcel, s’ha consolidat 
un petit grup de persones voluntàries que hi 
treballen setmanalment. En aquest sentit s’ha 
establert un acord amb l’empresa sarrianenca 
de jardineria “Riera i Aragó” que ofereix l’as-
sessorament professional.
Pel que fa a la poda i el tractament per fer front 
a la plaga de morrut de les palmeres s’hi es-
mercen els esforços pressupostaris i tècnics 
necessaris, amb bons resultat fins a dia d’avui.
El petit manteniment de l’equipament s’ha se-
guit coordinant des de recepció i part de les 
intervencions s’han dut a terme per membres 
de l’equip de voluntariat. S’ha mantingut la col-
laboració amb socis del Banc del Temps que 
han donat suport en tasques de petit manteni-
ment, com la instal·lació de cortines a la sala 
Ferrocarrils o petits treballs de serralleria.
L’anomenat “gran” manteniment, s’ha vehicu-
lat a través de la direcció del centre cap als 
serveis de manteniment del districte, desta-
quen les intervencions següents:
substitució de l’ADSL per la fibra òptica, re col-
locació d’una peça modernista de marbre des-
presa al vestíbul principal o bé intervencions 
d’urgència arran d’inundacions provocades 
per problemes de desguàs. Aquestes inunda-
cions han requerit d’una important intervenció 
de connectivitat amb el clavegueram amb vo-
luntat d’esdevenir una solució definitiva.

Pendents
Resten pendents diverses intervencions que 
caldria abordar en breu i que romanen sense 
resposta per part del Districte des de fa me-
sos:

● El tancament dels accessos (portes i as-
censor) al magatzem del soterrani (actual-
ment és molt difícil controlar-ne l’accessibili-
tat i els furts han estat una constant).
● Renovar els ordinadors de l’aula d’infor-
màtica que han quedat obsolets, situació 
que comença a generar queixes per part 
d’alguns alumnes i que està afectant nega-
tivament en el nombre d’inscrits als tallers 
d’informàtica.
● Reparació de la barra del cafè.
● Ampliació i tancament climàtic de l’àrea de 
taulell d’informació del vestíbul.
● Restauració de diferents vitralls trencats 
en diferents punts de la casa.
● Reposició del sauló del patí d’en Marcel.
● Pintar l’interior del centre.
● Reparar filtracions de la sala d’informàtica.

Pel que fa a inversions/compres pendents:

● Molles a totes les portes antifoc (6-pb(2) 
p1 p2 p3 s1)       
 ● 4 armaris amb portes 2*1,5     
 ● Cortines sala Talitha      
 ● 4 screen finestres p2 i p3    
 ● 1 aspirador 
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Serveis tecnològics i informàtics

Durant el 2014 s’ha desplegat el servidor de 
forma pràcticament completa. Ja es treballa en 
xarxa de forma pràcticament habitual, i ja s’han 
traslladat al servidor les bases de dades dels 
programes de gestió de socis i comptabilitat. 
També s’ha ubicat en el servidor un espai per 
a que Ràdio Sarrià hi emmagatzemi les dades 
que consideri oportunes.
Un cop al servidor ja s’hi ubicaven totes les 
dades de Casa Orlandai i Ràdio Sarrià, es va 
establir un sistema de còpies de seguretat 
diàries i setmanals, incrementals i compler-
tes. Aquestes còpies s’emmagatzemen en un 
equip alternatiu, diferent al servidor. Concreta-
ment a un NAS (sistema d’emmagatzematge 
en xarxa).
El servei d’Internet via Wifi de Casa Orlandai fa 
temps que pateix deficiències i incidències. En 
aquest sentit l’ICUB té previst instal·lar punts 
d’accés wifi als centres cívics de Barcelona. 
En el cas de Casa Orlandai actualment s’ha 
dut a terme la primera fase: la instal·lació del 
cablejat estructurat. En una segona fase, pre-
vista pel primer trimestre del 2015, s’instal·la-
ran les antenes que permetran dotar a Casa 
Orlandai d’un servei d’Internet via wifi nova, 
que substituirà l’anterior. En aquest sentit l’ac-
ció de l’ICUB servirà per solucionar els pro-
blemes que patim a hores d’ara. Cal comenta 
que la ubicació dels punts wifi i la definició del 
projecte s’ha dut a terme entre l’ICUB i l’àrea 
informàtica de la Casa.
Cal recordar, també, que durant el 2014 s’ha 
augmentat l’ample de banda d’Internet de 
Casa Orlandai substituint l’ADSL que tení-
em fins ara, per la connexió per Fibra Òptica. 
Aquest fet ha suposat un augment de la ve-
locitat de navegació de tots, tant usuaris com 
equip tècnic. Actualment la velocitat de nave-
gació oscil·la entre 60 i 90 Mbps de baixada. 
Una altra acció ha estat la migració dels ser-
veis web d’un proveïdor a un altre. Tot i que la 
migració s’ha produït recentment, ja s’ha notat 
una millora en el servei i s’han reduït les inter-
mitències d’aquest. Caldrà seguir l’evolució 

del servei durant aquest 2015 per verificar-ne 
definitivament la millora de forma definitiva.
A nivell d’ordinadors s’ha adquirit i configurant 
un nou ordinador de sobretaula i un ordinador 
portàtil. També s’ha configurat un ordinador de 
sobretaula nou, subministrat pel Districte. Així, 
en total s’han renovat tres ordinadors. A més 
s’han reconfigurat tots els portàtils que dispo-
sava la Casa per a que puguin ser utilitzats per 
les entitats que s’allotgen a Casa Orlandai.
Pel que fa a les incidències dels ordinadors 
de l’aula d’informàtica s’han reduït considera-
blement, tot i que continuen presentant-ne. Es 
considera, però, que el pòsit d’incidències que 
es presenten actualment ja són fruit de l’anti-
guitat i desgast dels ordinadors amb que actu-
alment compta la sala.
A banda, durant l’any 2014 també s’han solu-
cionat incidències tant a nivell intern, com inci-
dències relacionades amb els serveis externs 
contractats.
A nivell de formació interna, s’ha dut a terme 
una petita sessió per formar a l’equip tècnic 
per a que sigui autosuficient a l’hora de solu-
cionar incidències informàtiques de nivell ele-
mental. S’ha format l’equip er a utilitzar el cor-
reu electrònic de forma sostenible, cara a l’ús 
de l’espai ocupat. I es preveu fer un taller de 
formació en fulles de càlcul.
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Espai Gardenyes

Els mesos de gener i febrer es va continuar 
amb la matinal de treball i assemblea mensual 
(18/1) i (15/2). Es van consolidar les comissi-
ons d’Hort i de Bioconstrucció que van seguir 
treballant de manera contínua amb reunions 
quinzenals, amb una assistència mitjana d’una 
desena de persones per comissió.
El 15 de març es va celebrar la inauguració 
de l’Espai Gardenyes amb una jornada d’ac-
tivitats i una calçotada popular en la qual van 
participar 250persones. Des de llavors, la gent 
interessada amb l’hort va començar a treballar 
setmanalment cada dissabte i s’ha autoorga-
nitzat per les feines diàries, generalment vin-
culades al rec. 
La comissió de bioconstrucció va reformular el 
projecte ja que es van mantenir molts materials 
per reutilitzar de construccions efímeres realit-
zades en el marc del Tricentenari (1714-2014) 
que simplificarien la construcció i a la vegada 
abaratirien el projecte.
El mes d’abril es va realitzar una reunió amb 
els equips tècnics del Districte de cara a coor-
dinar alguns aspectes i la possible cessió d’al-
guns materials. Els temes tractats en aquesta 
reunió van ser, principalment, neteja, seguretat 
i cessió de mobiliari. 
S’ha potenciat la vinculació d’entitats que tre-
ballen amb persones amb risc d’exclusió soci-
al. S’ha treballat principalment amb el Centre 
Assís, Cedre per la inclusió social, ABD-Cas 
de Sarrià, la residència Sant Joan de Déu 

d’Hort de la Vila i AREP. En total, 15 usuaris 
d’aquestes entitats han estat vinculades de-
manera regular amb l’espai. Amb Centre Assís 
i ABD-Cas de Sarrià, es va signar un conveni 
de pràctiques per cinc usuaris una tarda a la 
setmana durant deu setmanes. 
Les pràctiques de l’usuari del Centre ASSÍS 
van servir per engegar el Centre de Compos-
tatge Comunitari, en funcionament des del 
mes de maig i que funciona amb les aportaci-
ons setmanals de matèria orgànica dels veïns. 
Des del’1 de juny, aquest usuari treball 5 hores 
setmanals a l’Espai Gardenyes gràcies a una 
subvenció de la Diputació de Barcelona.
Des de l’1 de juny, l’alumne en pràctiques del 
Centre ASSÍS va ser contractat per l’Associa-
ció Cultural Casa Orlandai pel manteniment de 
l’hort i la dinamització del Centre de Compos-
tatge Comunitari a través d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona.
El 13 de juny es va celebrar el sopar de pri-
mavera amb la participació d’una cinquantena 
de persones. Els mesos de juliol i setembre es 
van fer treballs d’adequació de l’espai per a la 
bioconstrucció. Durant la Festa Major, es van 
celebrar 3 actes a l’Espai Gardenyes amb una 
assistència global de prop de 350 persones.
Finalment, els mesos d’hivern les comissions 
de bioconstrucció i hort han seguit treballant. 
L’assemblea de l’Espai Gardenyes es reuneix 
mensualment els dissabtes al matí. L’assistèn-
cia a les assemblees és del voltant de 15 per-
sones.
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Mapa Verd

El projecte del Mapa Verd. Sarrià més Soste-
nible(MVS), gràcies a un ajut rebut de l’Obra 
Social de La Caixa, s’ha desenvolupat dins 
el projecte Mapa Barcelona més sostenible 
(MB+S) amb una forta i intensa campanya al 
barri. La pertinença al MB+Sens ha marcat 
uns criteris unificadors avalats per experts i la 
inclusió en la plataforma de la ciutat: bcnsos-
tenible.org. La distinció del MVS ha permès 
realitzar una campanya particular per al nos-
tre barri i un recull de bones pràctiques per a 
conscienciar-nos cap a la sostenibilitat. En el 
desenvolupament del projecte MVS han actu-
at l’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) 
com a entitat territorial dinamitzadora en la que 
l’ACCO, que ha aglutinat les activitats en to-
tes les categories del MB+S,amb la qual cosa 
ha quedat establert aliances amb entitats de 
la casa i veïnals, i ha restat com a referent lí-
der del mapa en el barri. La Fundació Ciència 
en Societat, sòcia de l’ACCO, ha actuat com a 
entitat coordinadora del projecte, que ha es-
tat una prova pilot per a altres mapatges de la 
ciutat (o més amplis); en aquest sentit, Ciència 
en Societat ha elaborat l’esquema d’ús i parti-
cipa en el procés d’avaluació dels mapatges, 
accions que permetenl’aplicació del mètode 
i l’aprenentatge per a la millora contínua dels 
mapatges.

Els resultats han estat:
● Activitats: se n’han realitzat de diversa mena

- informatives i de sensibilització (Informació 
ambiental, voluntariat social, accessibilitat), 
- itineraris (conèixer i catalogar els arbres 
del barri; establir aliances amb entitats so-
cials), 
- tallers (comerç just, factura elèctrica, ges-
tió de residus, dibuix naturalístic) 
- exposicions (Sarrià, un fragment de món; 
obra d’un artista naturalístic del barri)

- presentacions (al Mercat de la Tecnologia 
–EUSS; a la Festa de la Primavera, al Cam-
pus Gutenberg i hem participat a la Setma-
na de la Ciència.

● Punts: al mapa B+S s’han introduït 120 punts 
i 152 icones (ja que un punt, com la Casa Or-
landai, per exemple), pot tenir atribuïts més 
d’una icona (perquè compleixi més d’un cri-
teri).
● Bloc: En el bloc hem penjat les convocatòri-
es, les cròniques de les activitats i documen-
tació per a les bones pràctiques en la sosteni-
bilitat.
● Mitjans: hem sortit en premsa i televisió lo-
cals i, vinculats al MB+S, a premsa general.
● Participants: en total, a les activitats han par-
ticipat unes 1.655 persones, de les quals 20 
eren menors, 20 joves, 1.570 adults i 45 famí-
lies.

Per a la continuïtat del MVS hem dissenyat un 
escenari de mínims, que consistiria en pro-
gramació d’activitats en la Casa Orlandai, 
proposades i dirigides per l’ecocomissió, i la 
participació al Mapa B+S, a través de Ciència 
en Societat. El pla de màxims està en relació 
a les subvencions o patrocinis que puguem 
aconseguir. Al desembre hem presentat un 
projecte a les convocatòries de l’Ajuntament 
(Denominació d’Origen Sarrià-Sant Gervasi), 
amb NutCreatives, una entitat del districte que 
es va apropar a la Casa Orlandai i la Fundació 
Ciència en Societat. 

Vegeu:
Mapa Barcelona més sostenible:  
http://bcnsostenible.org
Mapa Verd de Sarrià:  
http://mapaverd.casaorlandai.cat
Dossier que recull l’activitat del MVS durant 
2014.



MeMòria aC Casa Orlandai 201446

Altres projectes i activitats

La Festa del Comerç  Just

10 de maig
Assistència: 284 persones
Entitats participants: 12 - Setem Sarrià, Germi-
nal, Vivim del Cuentu, Diyité, CatSya, Assem-
blea de Sarrià, Teatre de Sarrià, Mapa Verd, 
Ràdio Sarrià, Banc del Temps, Espai Garde-
nyes, Cafè Orlandai.

Entitats del barri i de la ciutat liderades per Se-
tem i AC Casa Orlandai, s’han tornat a reunir 
per preparar aquest esdeveniment que porta 
ja cinc edicions i que manté l’objectiu d’apor-
tar coneixement al barri sobre noves formes de 
consum. 
Aquesta edició es va celebrar el dissabte 10 
de maig, coincidint amb el dia internacional, 
amb un programa d’11 a 18:30 h. Va inclou-
re 12 parades que mostraven el seu projecte 
i venien els seus productes, una actuació de 
conta contes, una activitat del Mapa Verd, di-
nar i una actuació de capoeira. A més, es va 
instal·lar un futbolí humà inflable, facilitat per la 
coordinació central. Totes les entitats i actuaci-
ons van ser a càrrec d’entitats del barri.
Malgrat es va fer la mateixa difusió que altres 
anys, fins i tot més amb banners en webs, no 
ha estat l’any amb més participació. La tarda, 
però va compensar la baixada del matí. Pel 
que fa a les valoracions qualitatives, la loca-
lització és objecte de debat. Esdebat entre la 
càrrega sentimental del lloc actual i el fet que 
és un espai que queda a darrera del carrer 
Major. Es contempla la possible suma a la fira 
de comerciants de Sarrià o, si més no, posar 
una parada a la fira per a poder indicar l’espai 
i programa de l’any vinent.
Cal coordinar les activitats familiars per a que 
no es solapin. La sessió de capoeria va ser 
molt ben valorada.  Va permetre que la gent 
que va dinar es quedés una estona més i la 
participació activa de l’esplai.

Cal incidir en la dimensió ideològica. Cal redac-
tar un manifest conjunt i donar-lo a conèixer. I 
sumar-hi altres agents com entitats i equipa-
ments (centres cívics,casals...) Un dels aspec-
tes més rellevants és que hi ha va haver més 
parades que mai mostrant el seu projecte (12) 
i més persones en les reunions de preparació 
(13 i 11) i hi ha hagut reunió de valoració (7). 
També la xifra d’iniciatives involucrades (17) 
és la més alta.
Un dels aspectes a revisar és el pressupost. 
Des que el districte no en facilita, és el segon 
any que es destina el 40% a lloguer de taules i 
cadires (el 90% de les quals només s’usa una 
estona per dinar). Un altre 50% es destina a la 
persona que coordina. Es va valorar que seria 
bo que la persona que ho coordini, pogués ser 
la mateixa uns quants anys seguits. S’estudi-
arà com se li pot donar continuïtat. Per primer 
cop es va oferir servei de beguda.

La Festa del 7è Aniversari

Del 3 al 6 d’abril
Assistència: 1.184 persones
Entitats participants: 10 - Associació Catalana 
de Dansa Lliure, Banc del Temps, l’Esplai Movi 
de Sarrià, Grup de Castanyoles, Sarrià Gospel 
Choir, Assemblea Nacional Catalana, Ipi Coo-
peració, Mapa Verd, Teatrerus Orlandai i Grup 
de Patchwork.

Aquesta celebració vol donar protagonisme a 
les tant a les entitats i socis de l’AC Casa Or-
landai, com als usuaris de la Casa Orlandai. 
Segueix essent una data especial pels veïns i 
veïnes que durant l’any s’impliquen en el pro-
jecte. 
A diferencia d’anys anteriors en els que hi ha-
via una comissió de veïns i veïnes que prepara-
ven l’aniversari, enguany s’ha treballat sobretot 
amb les entitats de l’associació tot i que també 
hi han participat persones a nivell individual.
Aquest any s’ha aconseguit involucrar un total 
de 10 entitats de la Casa, un 40 % més que 
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l’any passat (durant el 6è aniversari van parti-
cipar 6 entitats). El fet de concentrar esforços 
per a que les entitats de l’associació estigues-
sin representades en aquestes dates ha fet 
que hi hagués menys participació d’entitats 
del barri.
El 7è aniversari s’ha enfocat d’una manera més 
modesta que anys anteriors tot i que s’ha man-
tingut el format de divendres nit (amb concerts 
de Cassandra’s Sons i Yacine & The Oriental 
Groove) i dissabte tot el dia. L’afluència de pú-
blic va ser constant durant tots els actes amb 
especial participació en el Jazz-Vermut i al Ca-
baret K-barat. Com a novetat, durant la tarda 
de dissabte, les entitats de la Casa van oferir 
tallers oberts en els quals hi van participar so-
bretot famílies de l’Esplai Movi de Sarrià.
El dijous es va realitzar un acte sobre gestió 
ciutadana per reflexionar sobre l’associació 
i mostrar altres experiències a col·lectius del 
barri que podien estar interessats. El resultat 
en quant a assistència va ser molt fluix. Es 
creu que potser no són dates per aquest tipus 
d’activitats o que s’han de buscar formats més 
atractius. 
El diumenge es va aprofitar per fer un acte del 
Mapa Verd de Sarrià per donar-ho a conèixer. 
El fet de que aquesta activitat estigués dins de 
la programació de l’Aniversari va fer que se’n 
pogués fer una bona difusió i aconseguir un 
elevat nombre d’assistents; en total uns 30. 
De cara l’any que ve s’impulsarà molt més que 
l’aniversari s’organitzi des de les entitats allot-
jades a la Casa i es mantindrà el format d’acti-
vitat participativa durant la tarda del dissabte.

Carnaval

Del 27 de febrer al 5 de març
Assistència: 1.580 persones
Entitats i comerços participants: 16 - Comissó 
Festes del Roser, Diables i diablesses de Sar-
rià, Teatre Tot Terreny, Tabalers de Sarrià, Cen-
tre Cívic de Sarrià, Percutàber , Cafè Orlandai, 
Vàrium, Traç, L’Antàrtida, Tàngram, Associació 

Amanida, Esplai MOVI de Sarrià, Colla gegan-
tera de Sarrià, El Fornet d’en Rossend, Xarcu-
teries Margarit. 

El Carnaval és un dels projectes més ambici-
osos de l’associació, ja que es tracta d’un ve-
ritable treball en xarxa amb un elevat nombre 
d’entitats i col·lectius del barri. La comissió or-
ganitzativa formada per 5 entitats persegueix 
un model de Carnaval basat en la participació 
ciutadana i la recuperació de tradicions del 
costumari català.
Enguany s’ ha mantingut el format de l’any 
passat; Dijous Gras: Arribada del Rei Carnes-
toltes, divendres: Disfressa de la Casa Orlan-
dai, dissabte: Rua de comparses i ball de dis-
fresses; Dimecres de Cendra: enterrament de 
la sardina.
Continua havent-hi una comissió formada per 
7 entitats i 3 escoles del barri en la qual s’hi ha 
sumat el Centre Cívic de Sarrià. La comissió 
s’ha reunit un total de 20 hores per la prepara-
ció dels actes i al llarg de totes les activitats hi 
han assistit un total de 1.580 persones. 
A part de les entitats de la comissió organitza-
tiva s’ha aconseguit la participació d’un total 
de 13 entitats i 2 comerços que han col·laborat 
aportant en espècies.
El dissabte és el dia amb més bona acollida 
mentre el dimecres de cendra cal augmentar 
la participació. Enguany la novetat va ser el 
concert infantil programat després de la Rua 
del dissabte. Vam aconseguir un espai pel 
gaudi dels infants en un dia tan assenyalat. Pel 
que fa a la Rua vam doblar el nombre de com-
parses concursants.
Tant la Reina Carnestoltes com els seus minis-
tres i tots els artistes de la Rua han estat veïns 
i veïnes que voluntàriament han participat de 
la Festa aportant espectacle i creativitat. S’ha 
aconseguit més participació en aquest sentit 
tot i que cal preparar amb més antelació els 
discursos, el vestuari i la dramatúrgia. 
De cara a l’any que ve cal implicar més a les 
escoles, ampes i famílies de manera que des 
d’aquests àmbits s ajudin a fer del Carnaval a 
Sarrià una tradició.
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Per altra banda cal augmentar el nombre d’en-
titats participants per a que la gent del barri 
realment es senti seu el Carnaval i per tant 
augmenti el nombre d’assistència.

Taller d’Història de Sarrià

El grup de veïns i veïnes del Taller mantenen 
les seves trobades mensuals per tractar as-
pectes d’història del barri. En total, el Taller 
d’Història ha fet nou reunions ordinàries al llarg 
de l’any, amb una assitència mitjana d’entre 15 
i 20 persones per sessió. Enguany el grup ha 
participat en projectes com el Mapa Verd i l’ex-
posició sobre l’edifici de la Casa Orlandai. 
Des de novembre es fan projeccións de foto-
grafies i documents reunits a partir d’una temà-
tica, com ara el “Núcli antic del barri: la parrò-
quia i l’Ajuntament”. 
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Els nostres comptes

Com funciona el finançament de l’associació?

L’AC Casa Orlandai té una persona responsable d’administració que forma part de l’equip tèc-
nic. Per realitzar la seva tasca es coordina i és supervisada pel tresorer de l’entitat de forma 
habitual. A més, la persona responsable de finançament i projectes també es coordina i ret 
comptes al tresorer. Tots ells preparen  tot el material necessari que després es debat i s’acaba 
de preparar a la comissió de finançament, que es reuneix un cop al trimestre. En aquesta comis-
sió hi pot assistir tot soci o veí del barri que tingui interès en conèixer el detall dels números de 
la casa. Qualsevol decisió vinculant sobre els comptes de la casa (aprovació de pressupostos, 
acords de finançament, etc) es presenta i es consulta a l’assemblea que és qui té la decisió final. 
La solidesa financera ocupa una centralitat creixent dins del projecte Casa Orlandai. Sense per-
dre de vista la promoció dels valors associatius que l’orienten i la voluntat de seguir co-decidint 
sobre els recursos públics, és necessari explorar noves formes de finançament alternatives que 
garanteixin la viabilitat dels objectius i dels reptes actuals i futurs.

els nOstres COMPtes

Les principals mesures adoptades giren al vol-
tant de tres grans objectius: millorar la gestió 
dels recursos propis, diversificar les fonts de 
finançament i mantenir la coherència amb els 
valors del projecte.
Millorar la gestió dels recursos propis. Els 
recursos propis representen el 43,56 % del 
pressupost. Durant aquest semestre s’han 
produït canvis, molts d’ells previstos, entre les 
diferents vies d’obtenció de recursos propis. 
Si els tallers i les cessions d’espais, han estat 
fons d’ingressos en permanent creixement, en 
aquest semestre s’ha produït un punt d’inflexió 
i tot i seguir sent, des del punt de vista econò-
mic, activitats fonamentals, han experimentat 
un petit decreixement que s’argumenta en el 
punts de la memòria corresponents. Per altra 
banda, les activitats culturals, històricament 
amb resultats més modestos, han vist créixer 
els ingressos més d’un 45% respecte el mateix 
període de 2013. Pel que fa a les subvencions 

i premis, destaquen dues aportacions extraor-
dinàries i excepcionals com ara la subvenció 
de l’Obra Social La Caixa pel projecte “Mapa 
Verd” i el Premi Barcelona Associacions pel 
itinerari cultural “Fes-te els balcons”.
S’ha continuat contenint la despesa estructural 
en recursos humans per sota del 50 % (38,56 %) 
respecte el pressupost global. També han pa-
tit un petit descens els ingressos provinents del 
servei d’allotjament i de les quotes de socis. Du-
rant tot l’any 2013 es va fer una intensa campa-
nya per incrementar la massa social de l’entitat, 
que va provocar un 25% d’augment dels socis 
de l’Associació Cultural Casa Olandai (ACCO). 
Aquest any però, la campanya ha quedat atura-
da per manca de temps i recursos i només s’han 
fet dues accions concretes per explicar als usua-
ris de la Casa Orlandai i a la gent del barri la pos-
sibilitat de participar del projecte: una exposició 
sobre la gestió de la Casa Orlandai per part de 
l’entitat i un document explicatiu de la possibilitat 
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de fer-se soci, així com un pòster fix penjat a l’en-
trada de la Casa.

Incrementar i diversificar les fonts de  
finançament

Per seguir avançant en la diversificació de les 
fonts de finançament s’ha renovat l’aposta per 
mantenir una persona responsable de Projec-
tes i Finançament. Més enllà de la subvenció 
anual que es rep per part de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la gestió de la Casa Orlandai, 
l’ACCO intenta, des de fa anys, cercar finança-
ment d’altres institucions públiques i privades 
per dur a terme altres projectes més enllà de la 
gestió del centre.
Concretament en aquest 2014, s’han sol·licitat 
12 subvencions, de les quals s’han percebut:

● Subvenció de l’Obra Social La Caixa per al 
projecte del Mapa Verd de Sarrià de 21.840 €. 
Es va rebre a principis de gener i s’està destinant 
a la contractació de personal per tirar endavant 
aquesta proposta que s’inclou dins l’Open Green 
Maps i dins el projecte Barcelona Més Sosteni-
ble, de l’Ajuntament de Barcelona.
● 2n Premi Barcelona Associacions. Es va pre-
sentar el projecte “Fes-te els balcons” una inici-
ativa de l’ACCO per les festes majors de Sarrià. 
Aquest premi el concedeix l’Ajuntament de Bar-
celona i el Consell d’Associacions de Barcelona 
i van premiar el projecte amb 6.000 €.
● Premi Compromís Democràtic, atorgat pel De-
partament de Governació de la Generalitat de Ca-
talunya, premiant l’ACCasa Orlandai amb 4.000 €
● Subvenció del Departament d’hàbitat urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment 
i les infraestructures de l’Espai Gardenyes. La 
gestió d’aquest solar cedit per l’Ajuntament de 
Barcelona que fa l’ACCO no havia obtingut cap 
ingrés anteriorment. Amb aquesta primera entra-
da de 1.000 euros s’han pogut habilitar els es-
pais per a fer-hi un hort comunitari o posar tan-
ques per evitar l’entrada d’animals.
● Subvenció de la Diputació de Barcelona per 
al compostatge comunitari de l’Espai Garde-

nyes. Per a l’hort d’aquest espai s’ha establert 
un model de creació de vermicompostatge amb 
els residus dels veïns que gestiona una persona 
contractada a través del Centre d’Acollida Assís. 
És una contractació per unes hores setmanals 
que permet a aquesta persona continuar amb 
lespràctiques que havia fet fins llavors en el món 
de l’horticultura com a mètode de reinserció.
● Subvenció de la Diputació de Barcelona per 
al foment de les festes populars a la Casa Or-
landai.
● Subvenció de la Generalitat de Catalunya per 
a la realització del Festival Popes (poetes i Pa-
llasses) pel foment de la literatura i la poesia ca-
talana.
● Subvenció de la Generalitat de Catalunya pel 
foment de la llengua catalana que va permetre 
organitzar dues noves sessions del projecte “Do-
blem en català” juntament amb el Consorci de 
Normalització Lingüística. 

Es presenta un quadre de resum de totes les 
subvencions, públiques i privades que s’han 
sol·licitat. Les que s’han resolt favorablement, 
les que s’han denegat i les que segueixen pen-
dents d’aprovació.
Tal com s’estableix en el Pla Estratègic 2011-
2015, cal “millorar la solidesa financera de l’en-
titat, diversificar les fonts de finançament i as-
solir un autofinançament que permeti generar 
fins a un 50 % dels recursos propis”. Una de les 
vies aprovada en Assemblea (octubre de 2012) 
ha estat la recerca de finançament privat.
A partir d’uns acords marc establerts per l’As-
semblea sobre la política de finançament privat 
de l’entitat, s’ha elaborat un document de pre-
sentació de l’ACCO que serveix com a base per 
poder establir aquests acords i col·laboracions.
També s’ha creat una llista de comerços amb 
els quals pot ser interessant col·laborar i el se-
güent pas és distribuir aquesta llista, de ma-
nera que quan es planifiquin activitats, tallers 
o qualsevol acció de l’entitat, es tingui present 
que es pot establir col·laboració amb la xarxa 
de comerços del barri. Un cop l’àrea de dina-
mització defineix el que pot requerir, la res-
ponsable de projectes i finançament estableix 
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contacte amb els comerços per sol·licitar la 
seva col·laboració.
En concret enguany han col·laborat desinte-

ressadament amb activitats de la casa apor-
tant material, donacions, o altres espècies, les 
següents entitats:

data (2014) organisme nom projecte estat Import 
solicitat

import 
atorgat

06/02 Ajuntament de 
Barcelona Inauguració Espai Gardenyes Denegat 1.000 0

11/02 Ajuntament de 
Barcelona Conveni Pla Buits Concedit 1.000 1.000

13/02
Ajuntament:
Premi  BCN 

Associacions

2n Premi Concedit:
Fes-te els balcons

2n Premi 
Concedit 9.000 6.000

24/02 Diputació de 
Barcelona

Model de compostatge  
comunitari Espai Gardenyes Concedit 2.400 1.367,72

04/04 Generalitat  
de Catalunya

Premi Compromís  
Democràtic Concedit 6.000 4.000

09/04 Diputació  
de Barcelona

Festes Populars a la Casa  
Orlandai Concedit 3.050 1.682

09/04 Generalitat  
de Catalunya

Correllengua i  
Doblem en Català Concedit 1.100 660

09/04 Generalitat  
de Catalunya

Carnaval i Festa Major a la Casa 
Orlandai Denegat 1.200

15/04 Generalitat  
de Catalunya Festival Popes Concedit 985 985

25/04 Generalitat  
de Catalunya

Renovació cens entitats foment 
de la llengua Concedit Certificat X

24/01 Fundació  
La Caixa Mapa verd de Sarrià Concedit 21.840 21.840

TOTAL 34.879,4

els nOstres COMPtes



MeMòria aC Casa Orlandai 201452

Així com l’any anterior es va sol·licitar l’entra-
da a la cooperativa de crèdit Coop57, l’objec-
tiu d’aquest any s’ha centrat en fer un traspàs 
dels ingressos a la Banca ètica Fiare. Tot i així 
aquesta no està operativa i, per tant, quan co-
menci a establir-se al país es durà a terme.

Els comptes del 2014

Per resolució de data 30 d’octubre de 2013 
s’aprova una pròrroga del Conveni de Ges-
tió del centre Casa Orlandai 2008-2011 amb 
l’Ajuntament de Barcelona amb les mateixes 
condicions tècniques i administratives per l’any 
2014, per un import de 210.574,25 €.

Enguany s’ha presentat la Memòria de Gestió 
de l’exercici anterior a finals de gener, i s’ha 
passat la revisió de comptes limitada a principis 
de febrer, més d’hora que mai. Com a resultat 
de la revisió de comptes 2013 s’aproven els 
comptes presentats, amb un resultat positiu a 
retornar a l’Ajuntament de 1.884,40 €.
S’ha rebut la subvenció el dia 31 de març de 
2014. Cal mencionar que el cobrament puntual 
de la subvenció, el fons de reserva i el cobra-
ment de quotes i serveis a entitats al mes de 
gener, ha permès, per primer cop, no haver de 
sol·licitar una pòlissa de crèdit.
A 31 de desembre de 2014 els nostres comptes 
presenten un resultat de l’exercici positiu per 
import de 15.103,74€.
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Conclusions

Tal com demostra aquesta nodrida memòria, l’Associació Cultural Casa Orlan-
dai i tots els projectes vinculats, segueixen amb molta força. Voldríem destacar 
el reconeixement als espais participatius i el treball en xarxa de l’AC Casa Or-
landai, en concret a la concessió del segon Premi de Barcelona Associacions 
per al itinerari cultural Fes-te els Balcons, activitat emmarcada en la Festa Ma-
jor de Sarrià, que enguany ha tingut la seva 4a edició amb la participació de 
més de 10 voluntaris, 15 veïns, 20 artistes i més de 300 seguidors; així com el 
premi de Compromís Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

També ha estat l’any de la posada en marxa de dos projectes molts ambicio-
sos i demandants: per una banda, l’Espai Gardenyes que es va inaugurar amb 
una calçotada el 15 de març, amb una assistència de més de 150 persones, 
ja té uns horts comunitaris funcionant que aglutinen a més de 50 veïnes i ve-
ïns, i s’han començat els fonaments de la bio construcció. I per l’altra, el Mapa 
Verd, en el que s’ha acabat una primera fase on s’ha endegat la majoria de les 
capes que volíem abordar aquest any, s’ha recollit un bon gruix d’informació 
que s’ha acabat bolcant al mapa. També s’està treballant conjuntament amb 
el grup ciutat per a que aquesta prova pilot sigui un èxit i tingui continuïtat; el 
repte serà com continuar un cop acabat el suport financer actual.

Tots les indicadors segueixen essent bons, però hem començat a reduir en 
algunes partides, com la d’ingressos per tallers i per les cessions d’espais, 
entenem que fruit de la crisi i pel fet de quedar obsolets els ordinadors per fer 
tallers d’informàtica. En la part de finançament, cal destacar que el fons de 
contingència generat per l’AC Casa Orlandai en els últims anys ha cobert les 
despeses fins al pagament de la subvenció, i això ha implicat, per primer cop, 
no fer ús de la pòlissa de crèdit i, per tant, reduir les despeses financeres.

La programació segueix gaudint de bona salut, els cicles i les activitats vincu-
lades al calendari popular, es van consolidant i cada cop són més reeixides, 
milloren els intercanvis, i també van apareixent noves propostes de molta qua-
litat i èxit, com ara les Càpsules Teatrals, amb motiu del Dia Internacional del 
Teatre, o el Festival POPES: POetes i PallassES. S’ha acomplert un any més, en 
portem set; la festa d’aniversari de l’equipament ha desbordat la Casa de pro-
postes culturals i de veïns i veïnes, sent com una petita festa major. S’ha iniciat 
un nou cicle de debats de temes socials i culturals, Les Veus de la República.

COnClusiOns
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A nivell de districte s’han ampliat els vincles amb entitats del barri pel que fa 
tant a la programació com al finançament privat. S’ha participat amb diverses 
entitats del barri d’una ruta pel barri en el marc del XXè Fòrum Primavera Asso-
ciacions, organitzat pel CAB-Consell d’Associacions de Barcelona, i durant el 
segon semestre l’AC Casa Orlandai del projecte Panoràmic, per tal de censar 
i impulsar el teixit associatiu a nivell de districte. Aquest mes de juny s’ha creat 
la Coordinadora d’Entitats de Sarrià. Associació cívica-cultural independent, 
una segona entitat, que juntament amb la Taula d’Entitats de Sarrià, volen aglu-
tinar les entitats del barri; com a Casa Orlandai no formem part de cap de les 
dues i creiem que cal aconseguir fusionar-les en una de sola.

Està clar que el 2014 ens deixa un munt d’activitats i experiències, però que 
ens obra la porta a una nova etapa, ja que disposem d’un nou conveni, S’està 
renovant la junta i el 2015 serà l’any de la eleboració del nou pla estratègic, 
que permetrà reflexionar col·lectivament sobre el nou full de ruta de l’AC 
Casa Orlandai, i veient les il·lusions compartides, serà un full ambiciós i moti-
vant. La cultura ha de jugar un rol en l’organització social i en el desenvolupa-
ment territorial, integrant l’economia del coneixement amb la cohesió social, 
la governança i la sostenibilitat. Des de Casa Orlandai hi posarem el nostre 
granet de sorra.


