
Qui som?

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) és una entitat sense 
ànim de lucre. Es va constituir el 2007 com a plataforma veïnal que 
reivindicava la Casa Orlandai com un equipament de proximitat. 
L’Associació l’integren persones, entitats i col•lectius vinculats al 
barri de Sarrià. Promou la transformació de la societat cap a una 
societat més participativa i justa a través de la cultura i la convi-
vència i basant-se en el respecte i la llibertat. L’ACCO gestiona el 
Centre Cultural Casa Orlandai i l’Espai Gardenyes. Així mateix, l’As-
sociació també participa en diverses iniciatives del barri de Sarrià.

Els nostres orígens

A partir del 2003, amb el canvi d’ubicació de l’Escola Orlandai, va 
començar una negociació amb el Districte de Sarrià‐Sant Ger-
vasi 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 creació de l’Associació 
Amics i Amigues de l’Orlandai (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.

La nostra missió és promoure la transformació social a través 
de projectes culturals i socials que fomentin l’apoderament del 
teixit veïnal i associatiu del barri de Sarrià perquè esdevingui 
més  participatiu, creatiu, cohesionat, inclusiu, innovador, crític i 
sostenible. 

L’AC Casa Orlandai promou diversos valors que s’han 
de considerar com a directrius d’orientació permanent

La visió de futur de l’ACCO és continuar fent barri essent 
un marc de trobada d’infants, joves, adults, gent gran, grups i 
entitats, amb una amplia base veïnal i social, que esdevingui una 
xarxa comunitària i un espai d’intercanvi d’idees, de creació, de 
participació i també de lleure. 

El 2007 es va reunir l’assemblea constituent de l’Associació Cul-
tural Casa Orlandai, constituïda per 15 entitats fundadores i 
s’aprovaven els Estatuts que regiran l’associació. Finalment, els 
responsables polítics de l’Ajuntament de Barcelona - Districte 
de 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.

Celebrarem el 10è aniversari!
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Entitats sòcies de l’AC Casa Orlandai:
Amanida Associació I Amikal Wikimedia I Amics de la Història del 
Carlisme I Aniarku I Assemblea Nacional Catalana I Associació Cata-
lana de Dansa Lliure I Associació Artistes de Sarrià I Associació Cata-
lana de Dislèxia I Associació Cedre per la Promoció Social I Associa-
ción Consumo Respeto I Associació Free Gòspel Choir I Associació 
d’Amics i Amigues de l’Orlandai I Associció de diablesses i diables 
de Sarrià I Associació Grups, Aprenentatge i Salut I Associació per 
la Cooperació Cat Sya I Associació Síndrome d’Asperger de Catalun-
ya I Barcelona Women’s Network I Bastó De Sarrià I Cafè Orlandai 
SCCP I Centre D’Estudis Carles Cardó I Ciència en Societat, Funda-
ció Privada I Club de Patchwork I Col•lectiu d’Artistes Visuals +D3 I 
Col•lectiu de Dones en l’Església per la Paritat I Comissió de Festes 
del Roser I Design for the World I Elenc Teatral J.V. Foix I El Paper 
Petit I Esplai MOVI de Sarrià I Familiando I Fundació Privada Centre 
d’Higene Mental les Corts I Grup de Castanyoles Orlandai I GRUP 
espai de psicoteràpia, treball corporal I Grup d’Enquadernació I 
Grup de Teatre Albero I Grup de Teatre Orlandai I Grup de Tertúlies 
Fotogràfiques I Grup Puntes de Coixí I Illa de l’Aire I International 
Women’s Club of Barcelona I La Bombeta I Teatrerus Orlandai | Ne-
pal-Aki I Plataforma Catalana de Suport al Lobby de Dones I SETEM 
Sarrià-St.Gervasi I Reagrupament Independentista I Spielsamstag I 
Toastmasters International I Unió de Radioaficionats de Barcelona 

Agraïments

Institucions:
Ajuntament de Barcelona, Districte Sarrià – Sant Gervasi I Generalitat 
de Catalunya I Diputació de Barcelona I Fundació Catalana de l’Esp-
lai- Suport Associatiu I Consorci per a la Normalització Lingüística I 
Open House Barcelona I Fundació Jazz Class I Fundació Maria Canals 
I Caixa d’Enginyers I Coop 57 | Sant Joan de Déu Serveis Socials

Entitats de Sarrià: 
Comissió de Festes del Roser| Diables i Diablesses de la Repúbli-
ca Independent de Sarrià | Gegants de Sarrià | Tabalers de Sarrià 
|Grup de percussió Dispersió | Taula d’Entitats de Sarrià | Colla 
Sardanista | Eix de Comerciants | Associació de Veïns de Sarrià 
| Centre Sant Vicenç de Sarrià | Centro Asturiano de Barcelona | 
Centre Excursionista Els Blaus | Casal Can Fàbregas | Escola Traç | 
Escola Vàrium | Escola l’Antàrtida | Escola de Música de Can Pon-
sich | Banc del Temps de Sarrià – Sant Gervasi | Ràdio Sarrià | 
Taller d’Història de Sarrià | Big Band de l’Antàrtida | Teatre Tot Te-
rreny | vàlius | Amics de l’Òpera de Sarrià |  Associació d’Ampes de 
Sarrià | Assemblea 15M Sarrià – Sant Gervasi | Vivim del Cuentu |  
Fundació Assis

Altres entitats:
Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia men-
tal AREP | Projecte Social FEMAREC | Laboratori Teatral Patates 
amb Suc 

Comerços i empreses:
 Xarcuteries Margarit | Llibreria A peu de pàgina | El Fornet | Didac-
mania | Peixos Fredreric | Papabuble

El model de funcionament de l’associació i dels projectes que en-
deguem és un model basat en la gestió ciutadana o comunitària. 
Un model articulat en canals de participació oberts en la presa de 
decisions amb el convenciment que els espais i els recursos pú-
blics han de poder ser gestionats per la ciutadania. Fem barri des 
de l’acció voluntària, de forma transparent i sense ànim de lucre.

Com ho fem? 

ESPAIS DE DECISIÓ I PARTICIPACIÓ
 Assemblea
 Junta
 Comissions

Programació · Comunicació · Finançament · Ecocomissió · i 
comissions lligades a activitats i festes populars

EQUIP DE TREBALL
 Direcció 
 Administració         
 i gestió econòmica 
 Programació 
 Formació 
 Espais 
 Comunicació
 Recepció
 ACCO 
 Manteniment 

 19 Talleristes
 2 Tècnics de so i llum
 Tècnic informàtic 
 3 Col·laboradors   
  en comunicació 
 12 Persones de suport        
  puntual 
 4 Estades en pràctiques 
 Suport puntual

...i sobretot els VOLUNTARIS. Més de 1900 hores 
aportades en tasques de: 

Els nostres principals projectes

Pla Estratègic 2016-2020

Si durant l’any 2015 es va elaborar el nou Pla Estratègic 2016-
2020, fruit d’un intens procés de reflexió estratègica col•lectiu, 
l’any 2016 és el primer en què es desplega un pla d’acció que 
impulsa les tres línies del Pla. 

 Una associació transformadora a través de la cultura

 Una associació oberta, participativa i eficaç

 Una associació implicada amb la comunitat

Centre Cultural
Casa Orlandai

Banc del Temps Taller d’història 
de Sarrià

Espai Gardenyes

Mapa Verd

Mapa 
Verd

ADREÇA
C. de Jaume Piquet, 23, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 252 42 62
Web: casaorlandai.cat
ccivics.bcn.cat/casaorlandai
Correu-e: info@casaorlandai.cat
facebook.com/casa.orlandai
@Casaorlandai

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

Associació Cultural
Casa Orlandai
Memòria 2016

associació cultural

casaorlandai

Economia Social 
i Solidària a Sarrià-

Sant Gervasi

ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA 
A SARRIÀ 
SANT GERVASI

Associació sense ànim de lucre inscrita al registre d’entitats jurídiques 
amb número 34.123.

 suport a la gestió
 al punt d’informació, el taulell
 manteniment del jardí
 organització d’activitats
 festes (Aniversari, Comerç Just, Revetlla de Sant Joan)

Aquesta memòria recull els principals projectes 
iniciatives i activitats desenvolupats per l’Associa-
ció Cultural Casa Orlandai durant l’any 2016. 

Tanquem un any intens, de canvis en l’equip humà, 
de consolidació de noves propostes culturals,
dinamitzant la participació de veïns i veïnes, i des-
envolupant els eixos del Pla Estratègic 2016-2020 
en el seu primer any. Però també un any d’home-
natge, en el que s’ha fet realitat l’homenatge es-
cultòric en memòria d’en Marcel Oliveres. 

Us convidem a llegir aquesta memòria que reflec-
teix la feina, les il•lusions, els esforços d’un munt de 
persones i entitats. Enhorabona a totes les perso-
nes que fan possible aquest projecte. 

A més del voluntariat individual, la Fundació Cedre-Caseta dels 
Caputxins, i Sant Joan de Déu - Serveis Socials són entitats amb 
les que fem intercanvi de tasques.  

Gracies i seguim!`
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El projecte de l’AC Casa Orlandai és participació ciutadana en si 
mateix i és present en el conjunt d’iniciatives que promovem i en 
el funcionament intern de l’entitat. Tenim molt present la millora 
de la qualitat de les dinàmiques participatives, dels espais i òrgans 
democràtics de l’ACCO i de la transparència. Volem sumar i inten-
tem posar en valor totes les veus possibles per fer realitat aquest 
projecte comunitari.

Socis i entitats

Participació

ONL i empreses 43

Persones  224

Subvenció Ajuntament
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 Matinals Familiars 
 L’Òpera entre Bambolines
 Jazz Class Jam
 Cafès Científics
 Cafès literaris 
 Focus d’Estiu
 Sota la Palmera
 Les Veus de la República
 Dansa en familia
 Cinema i reflexió
 Associació Investigacions marxistes
 L’Imperdible del divendres

 Carnaval 
 9è aniversari
 Revetlla de Sant Joan
 Festa major de Sarrià
 Fest-te els balcons
 Amics de l’Òpera de Sarrià
 La Companyia Teatre Tot Terreny
 Centre d’Estudis Carles Cardó 

Àmbits temàtics
Activitat física · Cultura i expressió · Idiomes · 
TICs · Salut · Història i geopolítica  

reunions | participants

Decisions sobre el funcionament ordinari de l’as-
sociació i ratificació  de les actuacions dels tècnics 
i les  decisions de les comissions.

Junta Directiva

20|9

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

Assemblea
2|43

Decisió de les principals activitats i accions dina-
mitzadores de l’associació de cara als trimestres 
següents.

Comissió de programació

3|26

Debat i decisió sobre les principals estratègies de 
comunicació de l’associació.

Comissió de comunicació
1|6

Anàlisi de pressupostos i fonts de finançament.
Preparació dels debats temàtics per a les 
assemblees.

Comissió de finançament

2|6

Principals decisions sobre la gestió de l’espai, so-
bre el funcionament de l’hort, l’àgora, la biocons-
trucció i les formes de finançament.

Espai Gardenyes

11|12

Projectes sobre sostenibilitat i cura del medi i pro-
posta d’accions al territori.

Ecocomissió
3|10

Comissió Carnaval
Comissió 9è aniversari 

Comissió Sant Joan
Comissió Fes-te els balcons 

Altres comissions lligades a activitats
5|52
3|28
2|13
3|19

Activitats de l’Associació

Un dels trets distintius i que identifiquen l’Associació Cultural Casa 
Orlandai és la seva programació, a partir de la qual se’n transmeten 
els valors i es contribueix a la dinamització sociocultural de Sarrià. 
Una programació i unes propostes formatives de temàtiques diver-
ses, intergeneracionals i innovadores que, promovent l’acció crítica, 
contribueixen a millorar la salut social, complementant i reforçant 
les iniciatives culturals del barri.
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13.183 Participants 

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

FINANÇAMENT

C
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s

Tallers T.diferents Participants

Casa Orlandai 70 45 954
Espai Gardenyes 12 1 60

3 Programes d’activitats 

Disseny i implementació d’un 
pla de comunicació, 2016- 2017

COMUNICACIÓ I MITJANS

523 460

2.892 283

2.214 46

47 anuncis al taulell exterior

64 cartells dissenyats

25.000 usuaris únics al webwww

… a través de la cultura

...implicant-nos amb la comunitat

...apostant per l’Economia Social i Solidària

...de forma participativa, oberta i eficaç

...i cap a la sostenibilitat!

 Consolidació i creació de nous cicles (L’Imperdible 
dels divendres)
 Activitats infantils de qualitat (Matinals dels dissabtes)
 Més tallers gratuïts

 Dinamitzant l’Economia Social i Solidària al Districte 
de Sarrià – Sant Gervasi

 Relleus i renovació organitzativa en l’equip tècnic
 Signatura dels primers acords laborals 

 Disseny d’un pla de sostenibilitat
 Monitorització dels consums energètics

 Rol actiu en espais de participacio del barri, districte 
i ciutat (Taula d’Entitats, Consell de barri)
 Participació activa en la Plataforma de Gestió Ciuta-
dana i la  Xarxa d’Espais Comunitaris
 Compromís amb les campanyes de solidaritat amb 
les víctimes de les guerres (Casa Nostra, Casa vos-
tra, Sarrià - Sant Gervasi Refugi)
 Col·laboració amb entitats i col·lectius de l’àmbit 
social i sociosanitari: voluntariat, formació, acom-
panyaments, pràctiques, inserció laboral, cessions 
d’espais. 

Hort Social Casa Orlandai

Centre d’allotjament Hort de la Vila

Centre Higiene Mental Les Corts 

Projecte Social Femarec

Serveis

Cessions d’Espais

Organitzacions 
no lucratives

164
 (130)

Altres
183
(90) Entitats i Socis

141
(102)

  Empreses 
i persones 72 (47)

27

17.000

79.018

178

9.500

10

560
(369)

usuaris 

sales 

Entitats allotjades

Demandes ateses 
al Punt d’informació

Serveis oferts pel 
Cafè Orlandai

Persones actives 
al Banc del Temps

Tancament Pressupost 2016

Ingressos  Despeses  

Conveni Ajuntament 219.853 € Personal 153.956 €

Cursos i tallers 48.365 € Cursos i Tallers 34.998 €

Activitats 9.975 € Activitats 45.309 €

Cessió d'espais 14.702 € Comunicació 16.480 €

Arrendament Bar 12.348 € Serveis i subministraments 3.385 €

Allotjaments 2.355 € Manteniment 39.762 €

Altres 7.554 € Inversions 4.000 €

Altres despeses 16.498 €

Total ingressos 315.152 € Total despeses 314.388 €
Saldo 764 €

Famílies 21

88
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Barcelona Activa ens han adjudicat un projecte de mapifi-
cació i dinamització de l’Economia Social i Solidària al Dis-
tricte per valor de 32.980€ (novembre 2016 - juliol 2017). 

La principal font d’ingressos continua sent la Subvenció 
de l’Ajuntament

*previsió

seguidors publicacions
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Evolució Ingressos
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(dades 2015)


