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Aquesta memòria recull els principals projectes,
iniciatives i activitats desenvolupats per l’Associació cultural Casa Orlandai durant l’any 2015. El primer any del nou conveni de gestió de la Casa Orlandai ha estat marcat clarament per l’elaboració
del nou Pla estratègic 2016-2020, que ha permès
implicar a persones i a entitats de Sarrià per decidir conjuntament quin és el full de ruta de l’ACCO
pels pròxims cinc anys.
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. Felicitats i gràcies
a totes les persones que amb la vostra implicació
feu possible aquest projecte!

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 convivència i basant-se en el respecte i la llibertat.
L’ACCO gestiona el Centre Cultural Casa Orlandai i l’Espai Gardenyes. Així mateix, l’Associació també participa en diverses iniciatives
del barri de Sarrià.
Associació sense ànim de lucre inscrita al registre d’entitats jurídiques amb
número 34.123.

Els nostres orígens
2003

A partir del 2003, amb el canvi d'ubicació de l'Escola Orlandai, va
començar una negociació 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.

2004

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) i va
permetre iniciar el procés de treball amb els responsables municipals.

2007
El 2007 es va reunir l’assemblea constituent de l’Associació Cultural Casa Orlandai (formada per 15 entitats fundadores) i es
van aprovar els Estatuts que regirien l’associació.
Finalment, els responsables polítics de l’Ajuntament 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. La Casa Orlandai
es va obrir al públic el 12 d’abril de 2007.

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
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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 àmplia base veïnal i social que esdevingui una xarxa comunitària i un espai d’intercanvi d’idees, de creació, de participació
i també de lleure.

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

ESPAIS DE DECISIÓ I PARTICIPACIÓ

Assemblea
Junta
Comissions
Estratègica · Comunicació · Finançament · Ecocomissió ·
Programació · Fes-te els balcons ·Carnestoltes · Aniversari

EQUIP DE TREBALL

Direcció · Administració · Programació · Formació · Espais
· Recepció · ACCO · Auxiliar Manteniment · Professorat
(19) · Tècnics de so i llum (2) · Col•laboradors habituals en
comunicació (3) · persones de suport puntual

VOLUNTARIAT

21 persones donant suport en diferents serveis.
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Pla Estratègic 2011-2015
El Pla Estratègic 2011-2015, el primer de l’Associació, ha estat
clau per fer créixer i consolidar el projecte i definir de manera
consensuada qui som i cap a on volem anar. Objectius assolits:
increment i consolidació d’ingressos de l’equipament per tots
els criteris (allotjaments, tallers, espectacles...) i de l’ACCO
(increment socis...)
consolidació del model de dinamització (cicles, comissions,
festa major), renovació (membres junta, nou pla estratègic...),
gestió (Pla de recursos humans, Pla de voluntariat)
reconeixement extern (premis, demandes d’altres espais i
administracions), mitjans, referent en termes acadèmics i
polítics...
pes específic de la gestió ciutadana i comunitària a nivell de
ciutat
iniciar altres projectes (Espai Gardenyes, Cooperativa Cafè
Orlandai, Mapa Verd...)

Pla Estratègic 2016-2020
Durant l’any 2015 s’ha elaborat aquest nou Pla, fruit d’un intens
procés de reflexió estratègica i de participació, coordinat per
la Comissió Estratègica, que ha permès concretar les següents
línies:
Una associació transformadora a través de la cultura
Una associació oberta, participativa i eficaç
Una associació implicada amb la comunitat
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Participació
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 intentem posar en valor totes les veus possibles per fer realitat aquest
projecte comunitari.

reunions | participants

Junta Directiva

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

19|9

Assemblea

2|42

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

Comissió de programació

Decisió de les principals activitats i accions dinamitzadores de l’associació de cara als trimestres
següents.

3|13

Comissió de comunicació

1|14

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

Comissió de finançament

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

3|4

Ecocomissió

3|10

Projectes sobre sostenibilitat i cura del medi i proposta d’accions al territori.

Subcomissions (Fes-te els balcons,
Aniversari, Carnaval)
Organització de les activitats concretes per les
quals es creen.

Espai Gardenyes

10|10

Principals decisions sobre la gestió de l’espai, sobre el funcionament de l’hort, l’àgora, la bioconstrucció i les formes de finançament.

12|15

Comissió Estratègica

12|15

Jornada de treball equip/ Junta

1|17

Disseny i plantejament del Pla Estratègic 20162020
Espai de debat i reflexió sobre l’organització interna i seguiment dels Plans d’Acció

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL
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 diverses, 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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163

Persones actives
al Banc del Temps

Cicles

Matinals Familiars i Dansa en Família
L’Òpera entre Bambolines
L’ Alternativa de Sarrià
DISCOgràfica NOU
Jazz Class Jam
Cafès Científics
Cafès literaris
Focus d’Estiu
Sota la Palmera
Les Veus de la República
Dansa en familia NOU

Formació

Activitats
destacades

Carnaval
Còctel Escènic: Dia
Internacional del Teatre
Aniversari de la Casa
Dia Internacional de la Dansa
Revetlla de Sant Joan
“Fes-te els balcons”
Fem Pinya NOU

Tallers

Participants

Casa Orlandai

82

842

Espai Gardenyes

8

56

Àmbits temàtics
Activitat física · Cultura i expressió · Idiomes
Noves tecnologies · Salut ·Medi Ambient ·
Altres

TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Aquest any s’ha perfilat més la vessant d’incidència política.
S’han revisat els mecanismes de presa de posicionaments, les
plataformes de perfil polític i tècnic en les quals participem i s’ha
definit una vocalia d’acció exterior on centrar i potenciar aquest
tipus de reflexions.

Barri

Taula d’Entitats de Sarrià · Associació de Veïns de Sarrià ·
Comissió de Festes del Roser · Cafè Orlandai SCCL
· Consell de Barri

Districte

Una Associació
en xarxa

Taula Entitats Socials SSG
Xarxa de Centres Cívics Districte

Ciutat

Plataforma Gestió Ciutadana · Xarxa d’Espais
Comunitaris · XES – Xarxa Economia Solidària ·
CAB – Consell Associacions BCN · Consorci Normalització Lingüística · Coop57 · Xarxa Artibarri

Incidència social
L’AC Casa Orlandai, d’acord amb els seus valors, treballa a través
de diferents projectes en col•laboració amb entitats i col•lectius de
l’àmbit social i sociosanitari del territori. Les accions s’adapten a les
necessitats demandades: voluntariat, formació, acompanyament,
alumnes en pràctiques, inserció laboral, programació cultural i cessions d’espai gratuïtes, entre d’altres.
Centre d’allotjament Hort de la Vila
CHM Les Corts

Hort Social Casa Orlandai

Projecte Social Femarec

Som signants del Codi ètic de les associacions de BCN
i del Compromís per la sostenibilitat

FINANÇAMENT
D’on vénen els diners?
Subvenció Ajuntament 216.408 €
Tallers 47.866 €
Cafeteria 12.348 €
Cessió espais 12.265 €
Activitats 11.835 €
Quotes de Soci 9.145 €

329.262
€

Altres subvencions 2.704 €
Allotjament 2.535 €
Fotocòpies 419 €
Donatius 232 €

On van el diners?
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COMUNICACIÓ I MITJANS
seguidors

publicacions

331

24

2.456

229

1.883

245

1.082

Newsletter

29

53 cartells dissenyats
42 anuncis al taulell exterior
6 números a la Remor del Pati
3 Programes d’activitats

www

Nou portal web i newsletter

Entitats sòcies de l’AC Casa Orlandai:
Amanida Associació I Amics de la Història del Carlisme I Aniarku
Associació I Assemblea Nacional Catalana I Associació Catalana de
Dansa Lliure I Associació Artistes de Sarrià I Associació Catalana de
Dislèxia I Associació Cedre per la Promoció Social I Associación Consumo Respeto I Associació d’Amics i Amigues de l’Orlandai I Associació Grups, Aprenentatge i Salut I Associació per la Cooperació Cat
Sya I Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya I Barcelona Gospel Choir I Barcelona Women’s Network I Bastó De Sarrià I Centre
D’Estudis Carles Cardó I Ciència en Societat, Fundació 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 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 | Nepal-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’Esplai- 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 República 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 Ponsich | Banc del Temps de Sarrià – Sant Gervasi | Ràdio Sarrià |
Taller d’Història de Sarrià | Big Band de l’Antàrtida | Teatre Tot Terreny | 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 mental AREP | Projecte Social FEMAREC | Cooperativa Integral Catalana
| Casal Can Castelló | Laboratori Teatral Patates amb Suc
Comerços i empreses:
Foix de Sarrià | Xarcuteries Margarit | Llibreria A peu de pàgina |
El Fornet |El Teb | L’Obrador | Àpats XXL | Didacmania | Peixos
Fredreric | Tormiq | Riera i Aragó

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
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