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Llegenda: 
 = companyia en residència a la Casa Orlandai

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

 = activitats sostenibles: “Orlandai + sostenible”

 = activitats per a joves

O+S

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



LA CASA ORLANDAI

CASA ORLANDAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amanida Associació ❘ Amical Vikimedia ❘ Amics 
de la Història del Carlisme ❘ ASPASIM ❘ Associa-
ció Artistes de Sarrià ❘ Associació Catalana de 
Dansa Lliure ❘ Associació Catalana de Dislèxia ❘ 
Associació Cedre per la Promoció Social ❘ As-
sociació per la Cooperació Cat Sya ❘ Associa-
ció Cultural Indian Runners ❘ Associació de Di-
ablesses i Diables de Sarrià ❘ Associació Free 
Gospel Choir ❘ Associació Grups, aprenentatge 
i salut ❘ Barcelona Nest Barcelona ❘ Women’s 
Network ❘ Cafè Orlandai SCCL ❘ Ciència en So-
cietat, Fundació Privada ❘ Club de Patchwork ❘ 
Col·lectiu d’Artistes Visuals +D3 ❘ Comissió de 
Festes del Roser de Sarrià ❘ Cor l’Antàrtida ❘ 

CUPANE ❘ Design For The World ❘ Elenc Teatral 
J.V. Foix ❘ Esplai Movi de Sarrià ❘ Famileando ❘ 
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les 
Corts ❘ Grup d’Enquadernació ❘ Grup, espai de 
psicoteràpia treball corporal ❘ Grup de Tertúlies 
Fotogràfiques ❘ Grup Puntes de Coixí ❘ Grup 
d’usuaris CHMLC ❘ Illa de l’Aire ❘ International 
Women’s Club Of Barcelona ❘ Marea Pensionista 
❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Suport al 
Lobby Europeu de Dones ❘ Reagrupament In-
dependentista Sarrià - Sant Gervasi - Vallvidrera 
❘ Rotary Club de Barcelona - Sarrià ❘ Streets of 
India ❘ Teatrerus Orlandai ❘ Toastmasters Inter-
national ❘ Unió de Radioaficionats de Barcelona

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI                                                                        



ACTIVITATS: CICLES

COM S’EDITA LA INFORMACIÓ             
GENÈTICA?                                                   

Dimecres 19 de setembre

Quin és l’estat actual del nostre genoma i 
quin impacte social pot tenir conèixer-lo? Es 
podrien recuperar espècies extintes o pensar 
a fabricar vida sintètica? 
Amb Marc Güell, Departament de Ciències 
Experimentals i de la Salut, UPF

COM S’ORGANITZA UN INDIVIDU?          

Dimecres 17 d’octubre

Durant el desenvolupament, a partir d’una 
sola cèl·lula apareixerà un organisme. Com 
s’estructurarà? Com s’organitzen les diverses 
parts per a que cada cosa vagi al seu lloc?
Amb Cristina Pujades, Departament de  
Ciències Experimentals i de la Salut, UPF

COM ES CONSERVA UNA POBLACIÓ    
DE PEIXOS EN UN RIU?                             

Dimecres 21 de novembre

Gràcies a tasques de recuperació, el Riu 
Besós és avui un hàbitat amable per a la flora 
i fauna aquàtica. Com es plantegen peixos 
com l’anguila un llarg viatge de tornada?
Amb Noëlle Fabre, doctora en Biologia i  
professora a la UB i a Blanquerna

COM S’ORGANITZA UN HÀBITAT             
SOSTENIBLE?                                                 

Dimecres 12 de desembre

Els humans hem construït ciutats sense  
una planificació global correcta. Com  
podem recuperar entorns perquè no siguin 
incòmodes i insalubres?
Amb Francesc Muñoz, professor de  
Geografia Urbana i director de l’Observatori 
de la Urbanització, UAB
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CAFÈS CIENTÍFICS: COM S’ORGANITZA LA VIDA                                            

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

La vida s’organitza seguint patrons dife-
rents segons el nivell d’organització en  
què ens fixem. Les cèl·lules, els organis-
mes, les poblacions i les societats seguei-
xen obligatòriament normes diferents, de 
vegades, desendreçades. Quines són?
Organitza: Fundació Ciència en Societat



ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: INQUIETUDS, HUMOR I ESTRANYAMENT                             

MESTRE DE DISFRESSES,                        
DE CHARLES SIMIC                                    

Dimecres 26 de setembre

Els poemes de Mestre de disfresses, un dels 
darrers llibres de Simic, són un gran exemple 
de la poesia nord-americana contemporània 
plena de crítica i humor. 
Amb Guim Valls, poeta

ANDREA VÍCTRIX,                                    
DE LLORENÇ VILLALONGA                       

Dimecres 24 d’octubre
En aquesta història de ciència-ficció huma-
nista trobem un alter ego de Villalonga que, 
després d’haver estat congelat l’any 1965, 
desperta a la seva Mallorca natal l’any 2050.
Amb Eloy Fernández Porta, doctor en Huma-
nitats per la UPF, autor de ‘En la confidencia’ 
i ‘L’art de fer-ne un gra massa’ (Anagrama)

DENTS BLANQUES, DE ZADIE SMITH        

Dimecres 28 de novembre

Coneixerem la història de tres famílies ben 
diferents que viuen en un barri al nord del 
Londres, marcat per l’extremisme de tota 
mena i els dilemes del passat són ben pre-
sents. 
Ponent a confirmar

LA NIÑA GORDA,                                                 
DE SANTIAGO RUSIÑOL                             

Dimecres 12 de desembre
La Niña gorda és una proposta a la vegada 
literària i humorística. Una història, tan trista 
com divertida, d’una noia grassa del barri de 
Gràcia forçada a ser objecte de circ.
Amb Margarida Casacuberta, professora 
de filologia catalana a la UdG i experta en 
Rusiñol i Joan Ferrús, humorista i subdirector 
de la revista El Jueves

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



Dilluns 15 d’octubre
Celebració, de P. Cruanyes i G. Vidal (2016). 
Durada: 10 min. 
Bugarach, de V. Durall, S. Sunyer i  
S. Cameron (2014). Durada: 90 min.

Dilluns 22 d’octubre
Fajara, de S. Sajous i P. Sánchez Mora 
(2017). Durada: 18 min.
Transeúntes, de L. Aller (2015). Durada: 94 
min.

Dilluns 29 d’octubre
Notes from Sometime, Later, Maybe, de 
R. Gómez i D. Resines (2015). Durada: 12 
min. Tierra Firme, de C. Marqués-Marcet 
(2017). Durada: 115 min.

Dilluns 5 de novembre
Ahora no puedo, de R. Aguilar (2011).  
Durada: 12 min.
La Llibreria, d’I. Coixet (2017). Durada:  
115 min.

Dilluns 19 de novembre
Los desheredados, de L. Ferrés (2017). 
Durada: 18 min.
Tots els camins de Déu, de G. Ferraté 
(2014). Durada: 70 min.

Dilluns 26 de novembre
Godka Cirka (Un forat al cel), d’A. Lora i A. 
Tabaldi (2013). Durada: 10 min.
La pell freda, de X. Gens (2017). Durada:  
100 min.

Dilluns 3 de desembre
Les bones nenes, de C. Roquet (2016).  
Durada: 17 min.
Tots volem el millor per a ella, de M. Coll 
(2013). Durada: 97 min.

Dilluns a les 19 h 
Activitat gratuïta. Aforament limitat

L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la  Barcelona Film Commission, vol 
estimular i consolidar la difusió de la cinematografia barcelonina. Els dilluns veurem un 
curtmetratge i un llargmetratge a Sarrià. 

Trobaràs la sinopsi de cada film a barcelona.cat/cccasaorlandai i a casaorlandai.cat
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PANTALLA BCN                                                                                                            



L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

Divendres al vespre 
Activitat gratuïta. Aforament limitat

Cada divendres tens una cita amb l’art emergent a Sarrià: música, teatre, dansa... I si ets 
cantautor/a, cada 3r divendres de mes t’obrim el nostre escenari! Inscripció prèvia a: cojam.
cafeorlandai@gmail.com
Amb la col·laboració del Cafè Orlandai Cooperativa i del Districte Sarrià-Sant Gervasi

Divendres 14 de setembre, 20 h
Paraula i música folk pop: Picot

Divendres 21 de setembre, 21 h
Música
CO-Jam de benvinguda

Divendres 28 de setembre, 22 h
Música indie amb les associacions  
Amic Amiant i Indian Runners
Trinitat Nova, Vulk i Yawners

Divendres 19 d’octubre, 20 h
Música 
CO-Jam 

Divendres 26 d’octubre, 20 h
Audiovisual 
Festival Inèdit a la Casa Orlandai 

Divendres 9 de novembre, 20 h
Mònolegs 
Oye Polo, amb Maria Rovira i Anna Polo

Divendres, 16 de novembre, 20 h
Multidisciplinar
Dones a l’escenari! 
Inscripció prèvia info@casaorlandai.cat

Divendres, 23 de novembre, 21 h
Música indie
Ferran Palau i Kiwis

Divendres 30 de novembre, 20 h
Dansa: Dansant la Casa

Divendres 14 de desembre, 20 h
Músiques del món
Copas Porfa

Divendres 21 de desembre, 20 h
Versions BSO 
DMS Band

ACTIVITATS: CICLES

BARRIS EN DANSA                               

Vols participar en la creació d’un espectacle 
de dansa professional de diferents barris de 
Barcelona? L’espectacle es crearà a partir de 
tallers de dansa al llarg dels mesos de se-
tembre a desembre a càrrec de la Companyia 
de Dansa Iliacan. 
Per a més informació: 
alvarodelapena@hotmail.com
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I PURITANI, DE V. BELLINI                      

Dilluns 8 d’octubre 

La immortal història d’amor en el context 
de les guerres de religió entre protestants i 
catòlics fa de marc a aquesta òpera romànti-
ca de Bellini. 

L’ITALIANA IN ALGERI, DE G. ROSSINI     

Dilluns 12 de novembre

L’obra mostra l’alliberament de la dona a 
través de la seva protagonista, Isabella, 
capaç de posar cada cosa al seu lloc davant 
la rudesa de Mustafà.  

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

El tenor Marc Sala, veí de Sarrià, presenta 
una nova temporada de xerrades al voltant 
d’òperes que són a la cartellera d’El Gran 
Teatre del Liceu.

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES            

XERRADES DE A.C. D’INVESTIGACIONS MARXISTES                                         

JAZZ CLASS JAM                                

Dijous 15 de novembre a les 20 h
Entrada: 4,14 €
Concert amb solistes de la Locomotora 
Negra i de la Fundació Jazz Clàssic

L’Associació té com a finalitat promoure el 
coneixement i la difusió de la contribució 
del marxisme a les ciències socials, al pen-
sament i a l’acció de la transformació social 
del passat i present, superant l’orde social 
capitalista.

Dijous 6 de setembre a les 19 h
Precarietat, amb Ramón Alós, UAB

Dijous 4 d’octubre a les 19 h
Àfrica, un continent en crisi, ponent per 
confirmar

Dijous 8 de novembre a les 19 h
Gènere, desenvolupament i globalització, 
amb Lourdes Beneria, Universitat de Cornell 
(Nova York)

Dijous 13 de desembre a les 19 h
Memòria històrica, amb Josep Maria Ro-
dríguez Rovira, sindicalista i president d’una 
fundació cultural.



ACTIVITATS: CICLES

Dissabtes a les 11.30 h
Entrada: 2,90 € cada sessió (inscripció prèvia)
Aforament limitat

Dues experiències musicals per gaudir en 
família amb els més petits de casa. 
A càrrec de la cia. Com Sona.

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

1a sessió: dissabte 10 de novembre
Activitat de descoberta i preparació. 
Amb cançons de falda, petits  
instruments i danses els més  
petits de la casa tindran un primer  
contacte amb la música.

2a sessió: dissabte 17 de novembre
Concert per a nadons. Experiència sonora i 
visual de màxima proximitat, on els músics inter-
pretaran, amb instruments reals i de forma molt 
propera, música de diferents estils.

NADONS A LA CASA ORLANDAI                                                                            

CONTES SOTA L’ESCALA                                                                                     

Divendres a les 17.15 h
Activitat gratuïta

Cada divendres, del 19 d’octubre al 21 de desembre
Cada divendres, sota l’escala de cargol de la Casa Orlandai, trobaràs un espai càlid on gaudir 
d’un conte i una petita activitat. Consulta al web els contes que podràs sentir.

Per a infants de 3 a 8 anys. 
Cada grup d’infants ha d’anar  
acompanyat d’una persona adulta
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HATS                                                          

Dimecres 3 d’octubre a les 17.30 h
Clown i mim
Un jove clown ens farà aparcar la monotonia 
i ens ensenyarà a lluitar pels nostres somnis: 
Pensa i atreveix-te
Activitat gratuïta. Espectacle per a tots els 
públics

MONSTRES                                              

Dissabte 24 de novembre, a les 12.30 h
Titelles
La Nina, superant la seva por, emprendrà tota 
una aventura i descobrirà un munt de mons-
tres peluts, barbuts i de tots colors i humors.
Espectacle recomanat per a infants de 4 a 
8 anys

EL VIATGE MÉS BONIC DEL MÓN          

Dissabte 22 de desembre, a les 12 h
Teatre d’objectes
Tres taques de colors s’escapen del taller, 
decidides a conèixer món i omplir-lo de color. 
Viatjant del mar a la ciutat, deixaran un rastre 
de color al seu pas. 
Espectacle recomanat per a infants de 3 a 
7 anys

PARLEM EN FAMÍLIA!                              

Xerrades obertes a famílies per parlar sobre 
dubtes i qüestions relacionades amb la infància, 
amb experts sobre aquest món.

EL DOL A LA PETITA INFÀNCIA                

Dijous 8 de novembre a les 20 h
Parlarem sobre com viuen el procés del dol 
els infants, per poder ajudar-los com a pares 
i mares, com donar-los suport i estratègies 
per tal que afrontin situacions adverses.
A càrrec de l’entitat CUPANE (cures pal·lia-
tives neonatals i gestacionals)

COM PODEM APRENDRE TOT JUGANT?

Dijous 13 de desembre les 20 h
S’acosten èpoques nadalenques, i les llistes 
de joguines i jocs s’acumulen. Aprendrem a 
aprofitar els nostres recursos lúdics com a 
pares i mares.

A càrrec de l’AFA Can Carelleu

MATINALS FAMILIARS                                

Entrada: 2,90 €. Aforament limitat 

Espectacles de petit format per a tota la 
família



BANC D’ENERGIA                                   

Dimecres 10 d’octubre a les 18.30 h
Vine a aquest taller d’estalvi energètic, i 
descobriràs què es un banc d’energia per mi-
tigar la pobresa energètica a través d’estalvi 
energètic solidari. Fes #estalviarpercompartir 
amb nosaltres!
Organitzat per SSG Coopera i ECOCO

PETIT MERCAT D’INTERCANVI              

Porta la roba que ja no utilitzen els teus/te-
ves fills/es (de 0 a 10 anys): et donarem uns 
cupons que podràs intercanviar per roba de 
segona mà. Màxim 10 peces. No s’accepta 
roba en mal estat, roba interior i sabates. 

Recollida: de dilluns 5 a dijous 8 de  
novembre, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

Intercanvi: divendres 9 de novembre,  
de 18 a 20 h

O+S

ACTIVITATS: CICLES 

PENSIONS: PENSANT EL FUTUR             
DES DEL PRESENT                                     
 
Dimecres 10 d’octubre
L’augment de l’esperança de vida, l’envelli-
ment de la població, les crisis i noves tendèn-
cies econòmiques globals han portat a una 
crisi del sistema de pensions i de protecció 
social tal i com el coneixem. Parlarem de la 
viabilitat de l’actual sistema i de les reformes 
que caldrà afrontar. Organitzat per Pensio-
nistes per la República i Marea Pensionista i 
Ramon Franquesa

DEL “NO ÉS NO” AL “NOMÉS SÍ ÉS SÍ” 
A L’ESPAI PÚBLIC                                       

Dimecres 14 de novembre
Parlarem sobre les relacions a l’espai públic: 
repassarem les campanyes ciutadanes del 
“no és no” i debatrem sobre si el Codi Penal 
és o no justícia patriarcal. 
Activitat inclosa en el cicle la Ciutat de les Dones, 
organitzat per l’ICUB. Organitza Trama Cultura

LES VEUS DE LA REPÚBLICA             

Dimecres a les 19 h 
Entrada gratuïta / Aforament limitat 

Les Veus de la República és un espai de 
debat sobre aspectes relacionats amb l’orga-
nització de la cosa pública (res pública). Par-
larem de política, sociologia, comunicació, 
història, economia...

ORLANDAI + SOSTENIBLE                  

O+S

CATALUNYA-ESPANYA, DIÀLEGS (IM)POSSIBLES?                                                        

Divendres 14 de setembre a les 17.30 h i dissabte 15 de setembre a les 10 h 
III Jornades experiencials de diàlegs psicopolítics, promogudes per Espais de Pensament.
Des de les pròpies experiències, sentit de pertinença i sentiments treballarem per entendre de 
manera conscient als grups als que pertanyem i els conflictes que inevitablement hi generem. 

Preu: 4,14 € Cal inscripció prèvia a través de la pàgina web: www.casaorlandai.cat
Programa complet a: http://espaisdepensament.wixsite.com/espais-de-pensament 
A càrrec d’Espais de Pensament i Associació Cultural Casa Orlandai



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

Divendres 21 de setembre, tarda
18 h Esgrima històrica a càrrec de 
Club d’Esgrima SAM 
21 h COJAM de benvinguda 

Dissabte 22 de setembre, tot el dia
11 h Tastet de tallers
12 h Contacontes 
13 h Concert Vermut amb Beto 
Tejada
16 h Concert de migdiada amb 
Entrecots 
18 h Màgia i riures amb Sra.  
Escopinya 
19 h Més riures amb Edu Mutante 
20 h Dansa i més amb Diana Pla 
21 h Concert per ballar aal Cafè 
amb Beat Juice i Ital Skol

BENVINGUDA A LA CASA                                                                                        

Amb el setembre arriba el nou curs i a la Casa Orlandai li volem donar una bona rebuda! Activi-
tats diverses, concerts al Cafè Orlandai, tastets de tallers... Vine a donar la benvinguda al nou 
curs! Organitzen: Casa Orlandai i Cafè Orlandai.

10 ANYS D’A PEU DE PÀGINA               

Del 5 al 22 de setembre
Exposició 10 anys de la llibreria A Peu de 
Pàgina
Inauguració i brindis literari: dijous 13 de 
setembre, 19 h

Dissabte 15 de setembre, d’11 a 14 h
Trobada d’il·lustradors/es
La Placeta del Xiprer s’inundarà del món de 
la il·lustració, amb contacontes, tallers i un 
munt d’il·lustradors/es que dibuixaran en 
directe i us dedicaran els llibres.

Organitza: A Peu de Pàgina i CC Casa Orlandai

CORRELLENGUA                                    

Del 22 d’octubre al 9 de novembre
Exposició: El Bastó de Sarrià
Acollirem l’exposició sobre la sobre la història 
i trajectòria de la colla sarrianenca, amb una 
mirada especial al passat.

Dimecres 31 d’octubre
Jornada de Cultura Popular. Celebrarem 
el Correllengua al barri amb la col·laboració 
de les entitats de cultura popular de Sarrià: 
tallers de doblatge en català, taller de glosa, 
gimcana d’entitats, castanyes i molt més! 
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL

FESTA MAJOR DE SARRIÀ A LA CASA ORLANDAI                                                          

Divendres 28 de setembre
22 h L’imperdible del Divendres: concert 
amb Trinitat Nova, Vulk i Yawners

Dissabte 29 de setembre
10 h XXXIII Torneig de domino 
11 h Pinta l’hort! II Pintarem la tanca de 
l’hort de l’Espai Gardenyes amb pintures 
ecològiques. Lloc: Espai Gardenyes
12 h Conta Contes, a càrrec del PSC Sarrià 
Sant Gervasi
19 h El Mètode Gronholm, amb la Cia. 
Elenc Teatral J.V.Foix

Diumenge 30 de setembre
17.30 h Fes-te els balcons! 
Recorregut: Casa Orlandai – Plaça de la Vila
19.30 h Cantada intergeneracional.  
Lloc: Plaça de la Vila

Dimecres 3 d’octubre
17.30 h Hats, espectacle de clown i mim
19.30 h El Festival Internacional de Cinema 
de Medi Ambient (FICMA) presenta la pel·lí-
cula Straws (Linda Booker - 2017 - Estats 
Units - 32’). Milions de canyetes de plàstic 
d’un sol ús acaben 
als carrers i aboca-
dors i, finalment, van 
a parar al mar. 
La projecció anirà 
seguida d’un debat 
sobre la recollida 
selectiva de residus.
En el marc del cicle 
Claqueta i Acció!

Dijous 4 d’octubre
18 h Concert: The Wheels Gospel Choir

Divendres 5 d’octubre
17.30 h Fem pinya! Activitats per a joves. 
Lloc: Envelat de la Pl. de Sarrià
18 h Documental: La Classe Valenta. Orga-
nitzat per ICV Sarrià Sant Gervasi. 

Dissabte 6 d’octubre
10 – 14 h Ruta de l’Economia Social i Soli-
dària pel barri de Sarrià 
11 – 13 h Espai familiar 0-3 amb Espai Nats 
i joc lliure amb Petit Drac
12 - 14 h Vermut musical enllaunat i dinar 
de carmanyola. Reserva la teva cadira a 
info@casaorlandai.cat
21 h Concert de Festa Major amb Taranti-
nation, Sybarites i PD’S Maduras. 

Diumenge 7 d’octubre
18 h Concert de Maria Dolos Cortès: Can-
çons de carrer, de camp i de ciutat

Del 15 al 29 de setembre
Exposició: Racons de Sarrià, de Joan Vilà
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L’entitat de la Casa Catsya organitza juntament 
amb la Casa Orlandai un seguit d’activitats 
per acostar-nos a la cultura africana: activitats 
lúdiques i d’altres amb una perspectiva crítica 
i de caire sensibilitzador. 

Dijous 4 d’octubre, 19 h Àfrica, un con-
tinent en crisi. Ponent per confirmar

Dilluns 22 octubre,19 h Pantalla Barcelona: 
projecció curtmetratge Fajara. Imatges de la 
Jungle de Calais, on els refugiats esperen amb 
esperança arribar algun dia al Regne Unit a 
través del Eurotunel.

Dimecres 24 d’octubre, 19 h Cafè Africà. 
Coneixerem les experiències de cooperació en 
terres africanes de les entitats sarrianenques 
Ecos de Mali i Base A. 

Divendres 26 d’octubre, 17.30 h Contes sota 
l’escala: Tzi Tzi. Contes africans de Burkina 
Faso 

Dissabte 27 d’octubre, tot el dia: 
Mostra de productes de Burkina Faso 
11.30 h Taller d’instruments africans en 
família, amb MandéAfrica
13 h Concert de música africana, amb 
MandéAfrica
14 h La Cantina de Burkina Faso (dinar 
popular)
17 h Taller de teles africanes 
18 h Taller de danses africanes, amb Aliou 
Danfa 

Cal inscrip-
ció prèvia 
als tallers 
a info@
casaorlan-
dai.cat

Dimecres 14 de novembre
19 h Les Veus de la República: Del “no és 
no” al “només sí és sí” a l’espai públic

Dijous 15 de novembre
19 h Per una governança feminista a Euro-
pa. Lluita contra l’explotació sexual. Tertúlia 
organitzada pel Lobby de Dones

Dijous 22 de novembre 
Acció reivindicativa conjunta amb altres 
entitats feministes.

Dijous 8 de novembre a les 19 h
Gènere, desenvolupament i globalització

Amb Lourdes Beneria, Universitat de Cornell 
(Nova York)

Dijous 22 de novembre
20 h Taronges imperfectes  
Amb la Cia. Patates amb suc. Teatre- fòrum: 
reflexió escènica sobre el masclisme, les 
violències i el mite de l’amor romàntic. 
Amb la col·laboració del districte Sarrià-Sant 
Gervasi

A més al vestíbul de la Casa acollirem una 
mostra d’il·lustracions de les escoles del barri 
sobre la violència de gènere!!

MIRADES A L’ÀFRICA                                                                                             

NOVEMBRE VIOLETA                                                                                             

Al voltant de la jornada reivindicativa del 25N, Dia Contra la Violència de Gènere, la Casa Orlan-
dai proposa xerrades i tallers per reflexionar en profunditat sobre la violència masclista existent 
a la nostra societat. En col·laboració amb la Comissió Feminista.



ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous 27 de setembre, 25 d’octubre, 29 de 
novembre i 20 de desembre a les 18.15 h 
Sessions obertes de Dansa Lliure. 
L’Associació Catalana de Dansa Lliure us 
convida a descobrir el món de la dansa lliure els 
últims dijous de mes.

BANC DEL TEMPS 
SARRIÀ-SANT GERVASI                         
Dissabtes 15 de setembre, 20 d’octubre, 10 
de novembre i 15 de desembre a les 17 h 
Resolució de dubtes d’informàtics, amb 
Mina Albarracín. També pots venir amb el teu 
portàtil, mòbil o tauleta, ens hi atrevim a tot!

AMICAL VIQUIPÈDIA                               
Dijous del 20 de setembre al 13 de  
desembre cada quinze dies
Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipedia.
Sessions dirigides als qui volen saber com 
crear articles nous a la Viquipèdia i ampliar o 
millorar els articles ja existents. Tu també pots 
ser viquipedista!

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DISLEXIA
Dissabte 6 d’octubre d’ 11 h a 14 h 
Celebració del Dia internacional de la 
Dislèxia

CUPANE                                                       
Dilluns 15 d’octubre a les 19 h 
Associació Catalana de Cures Pal·liatives 
Neonatals i Gestacionals
Commemoració del Dia Internacional del Dol 
Gestacional, descobrirem la feina que fa l’enti-
tat a les Unitats de Cures Intensives.

ROTARY CLUB i FREE CHOIR                  
Dijous 22 de novembre
Concert solidari de gòspel, al Teatre de 
Sarrià

SSG COOPERA                                        
Dijous 20 de setembre a les 18.30 h
Xerrada: Cooperativa d’habitatges per a 
joves i altres alternatives. 
Coorganitzat amb PIJ Sarrià-Sant Gervasi i 
PIJ Les Corts. 

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 21 de setembre, 19 d’octubre, 16 de 
novembre a les 19 h 
Tertúlies sobre història de Sarrià. 
Cada 3r dijous de mes. És un projecte obert 
a totes les entitats i particulars que desitgin 
integrar-s’hi.

SESSIONS OBERTES

ENTITATS DE LA CASA

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

TALLERS

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

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

Preus 
Preus sense IVA aprovats per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona
l 2,66 €/hora: persones grans (majors de 60 
anys) 
l 2,66 €/hora: joves (de 12 a 29 anys)
l 2,66 €/ hora: infantils (fins a 11 anys)
l 4,11 €: familiars (1 adult + 1 o 2 infants)
l 8,22 € familiars (1 adult + 3 o més infants)
l 4,11 €/hora: Tallers generals
l 5,70 €/hora: Tallers especialitzats
L’import dels suplements en concepte del 
material es lliurarà en efectiu al professor/a, 
la primera sessió del taller.

Descompte per a persones aturades: les 
persones interessades en els criteris de re-
ducció de preus dels tallers s’han d’adreçar 
al taulell d’informació de la Casa Orlandai en 
horari i període d’inscripció, i sol·licitar la in-
formació del procediment que caldrà seguir.

Període d’inscripció

l NOVETAT! Per a l’alumnat dels tallers 
de primavera 2018 a partir del 10 de se-
tembre a les 11 h. Inscripció presencial 
i online. Persones sòcies de l’ACCO: 
inscripció presencial a partir del 10 de 
setembre a les 11 h.
l Per a nou alumnat i nous tallers a 
partir del 17 de setembre a les 11 h. 
Inscripció online i presencial.
l Obertura inscripcions en línia:  
a partir del 17 de setembre a les 11 h. 
(www.casaorlandai.cat/tallers) i barcelona.
cat/cccasaorlandai 
Horaris: de dilluns a dissabte d’11 a 14 i de 
17 a 21 h. Els festius no es fan inscripcions.

Període lectiu
Consulta les dates d’inici i fi a cada taller



TALLERS

CULTURA, ARTS I CIÈNCIA          

L’ÒPERA I ELS SEUS DIVOS I DIVES   

Dilluns de 10.30 a 12 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Ens endinsarem dins del món de l’òpera i 
les seves bambolines fent un repàs per les 
òperes més conegudes.
Amb Víctor Frigola, músic

MIRANT EL CEL. ASTRONOMIA I        

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 4 d’octubre al 
29 de novembre
Preu: 59,68 € (12 hores)
Descobriràs un Sistema Solar diferent, 
sabràs i identificaràs els estels i les cons-
tel·lacions tot mirant al cel a ull nu. Sense 
coneixements previs.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació 
Catalana de Conservació del Patrimoni 
Científic

ARTISTES CATALANS DELS ÚLTIMS 
DOS SEGLES                                         

Dimarts de 10.30 a 12 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
De Gaudí a Perejaume, farem un recorregut 
pels mons creadors dels artistes catalans 
més reconeguts dels dos últims segles co-
mentant les seves obres a Barcelona?
Amb Víctor Escudero, doctor en Teoria de 
la literatura i literatura comparada

RUTES CULTURALS PER                      
BARCELONA                                          

Dimarts de 10 a 12 h. Del 9 d’octubre al 
27 de novembre
Preu: 79,57 € (16 hores)
Descobreix la ciutat de Barcelona d’una 
manera diferent, aprenent la seva història a 
través de places, carrers i edificis.
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN, 
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

UN RECORREGUT PER LA                  
LITERATURA I CULTURA FRANCESA

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Aquest taller presenta un recorregut en deu 
etapes pels principals corrents de pensa-
ment i moviments literaris a França des del 
segle XVl fins al segle XXl. 
Amb Maria Angeles Caamaño, professora 
de Literatura Francesa (URV)

FOTOGRAFIA NOCTURNA                   

Dimarts de 18 a 19.30 h. Del 23 d’octu-
bre al 4 de desembre
Preu: 52,22 € (10,5 hores)
Descobreix una forma de fer fotografia dife-
rent, els diferents tipus de fotografia nocturna 
i l’astrofotografia. No es necessiten coneixe-
ments previs ni càmera. 
Amb Alejandro Rubio i Jaume Mas, de 
l’Associació Catalana de Conservació del 
Patrimoni Científic

N

N

N

N

N
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ECONOMIA BÀSICA PER A PIMES     
I AUTÒNOMS                                          

Dijous 19 a 20.30 h. Del 4 al 18 d’octubre
Preu: taller gratuït (4,5 hores)
El taller explica de manera planera el balanç, 
el compte de resultats i la tresoreria, fent una 
mirada a la comptabilitat per partida doble. 
Amb Robert Plana, administrador de GYA-
CEM,.S.L. Consultors de Direcció, i autor 
de diversos llibres sobre temes socials i 
econòmics.

PERMACULTURA                                  

Dissabte 27 d’octubre i diumenge 28 
d’octubre de 12 a 14 h
Preu: 9,95 € (2 h de teoria). 2 h de  
pràctica: gratuïtes 
Aprendràs, de manera teòrica i pràctica, 
a construir espais d’agricultura sostenible 
posant la natura i el medi ambient sempre 
per davant.
Amb Antonio Scotti, expert en perma-
cultura. Activitat organitzada per Casa 
Orlandai i Espai Gardenyes

EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA                               

INICIACIÓ A L’URBAN SKETCHING                     

Dimarts de 17 a 19 h. Del 6 de novembre 
al 4 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)
Sortirem a dibuixar al carrer on aprendrem 
a copsar en el nostre quadern de dibuix allò 
que ens interessa del nostre voltant. 
Amb Karin Astrid Eppendahl, il·lustradora 
i tallerista

ESCRIPTURA CREATIVA                    

Grup A: dilluns de 19 a 20.45 h. De l’1 
d’octubre al 3 de desembre
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. Del 4 
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 87,03 € (17,5 hores)
Vols escriure? Escriu. Escriu sense por. 
Escriu molt. Escriu bé.
Vine i perdràs les excuses per no escriure 
relats breus.
Amb Gina Leal, tallerista de la Casa  
Orlandai des del 2013

ART TERÀPIA                                             

Dimecres de 10.30 a 12 h. Del 3 d’octu-
bre al 5 de desembre
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a  
majors de 60 anys. Suplement per  
material: 3 €
A través de l’art i la pintura exterioritzaràs les 
teves emocions. Comparteix els teus senti-
ments i experiències amb la resta del grup. 
No calen coneixements previs. 
Amb Maria Roca, pedagoga i artista 

N
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EXPRESSIÓ CORPORAL

DANSA AFRICANA                               

Divendres de 18.30 a 19.30 h. Del 5 d’oc-
tubre al 21 de desembre
Preu: 44,76 € (9 hores)
Aprèn els diferents ritmes i passos de la 
dansa africana. Els ritmes i les cançons et 
transportaran a l’origen de les danses tribals 
africanes. 
Amb Aliou Danfa, professor de dansa 
africana i percussió, format als principals 
ballets nacionals de Dakar (Senegal)

BOOTY DANCE                                     

Dimarts de 18.30 a 19.30. Del 2 d’octu-
bre al 4 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores). Taller per 
a joves a partir de 12 anys
El Booty Dance és un ball urbà amb orígens 
africans. Es basa en les mil i una maneres 
de moure els malucs i el cul. Cal portar 
genolleres
Amb Kim Jordan, ballarina i sociòloga. 
Amb la col·laboració del Districte Sar-
rià-Sant Gervasi  logo joves

CANT

TALLER DE GLOSA                               

Dimecres 31 d’octubre de 19 a 21 h 
Preu: taller gratuït (2 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys
La glosa és una composició popular, oral i 
rimada i improvisada en el mateix moment 
en què es declama. Aprèn a fer una lluita 
musical en català.
Amb Cor de Carxofa, associació per al 
foment del glosat. Amb la col·laboració de 
Plataforma per la Llengua logo joves

TALLER DE RAP                                        

Dimarts 16 d’octubre de 19 a 21 h
aller gratuït (8 h). Per a joves, a partir de 
12 anys
Vols aprendre a explicar històries rappejant? 
Crea els teus versos i seràs rapper/a per un 
dia!
Amb Nel·lo C, rapper. Amb la col·laboració 
de Plataforma per la Llengua logo joves

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

COM COMUNICAR MÉS I MILLOR:      
EINES INDISPENSABLES                     

Dimecres 7 de novembre de 17 a 20 h
Preu: taller gratuït (3 hores)
La teva organització no té visibilitat? Vols 
enviar butlletins electrònics i no saps com? 
Vine i connecta’t a la comunicació del  
segle XXI.
Amb La Ciutat Invisible i SSG Coopera

PENSEM SOBRE EL CONSUM            
RESPONSABLE! VE NADAL!                 

Dimecres 12 de desembre de 18.30 a 20 h
Preu: taller gratuït (1,5 hores)
Què és el consum conscient? Com ens 
podem organitzar per consumir diferent? 
Consumir de forma responsable és possible.
Amb Jose M. Alonso de la Cooperativa 
Opcions i SSG Coopera
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ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 9 d’octubre 
a l’11 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Després d’uns primers escalfaments per 
posar-nos en forma, ens traslladarem a dife-
rents indrets del món a través de la música 
tot ballant.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista  
des del 2011

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 8 d’octu-
bre al 10 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)

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

ESGRIMA HISTÒRICA          
PER A GENT GRAN               

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 
5 d’octubre al 14 de desembre
Preu: 31,92 € (12 hores). Taller 
per a majors de 60 anys

Taller teòric i pràctic on ens 
iniciarem en l’art de l’espasa amb 
moviments que exerciten la bio-
mecànica, l’equilibri i la flexibilitat 
amb moviments lents i suaus. 
Amb Òscar Genovés, especia-
lista en esgrima històrica

MARXA NÒRDICA I SALUT                          

Divendres de 12.30 a 14 h. Del 5 d’octu-
bre al 14 de desembre
Preu: 74,60 €  (15 hores)
Descobreix aquesta activitat esportiva molt 
completa, per a totes les situacions físiques, 
que apropa la salut a les persones i ajuda a 
socialitzar. Gran part de l’activitat es realitza a 
l’aire lliure. Inclou lloguer dels bastons espe-
cials de marxa nòrdica.
Amb Nordic Walking Terapèutic (NWT)

TONIFICACIÓ                                          

Dimecres de 20.30 a 21.30 h. Del 3 d’oc-
tubre al 5 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)
Vine a suar de valent! Tonifica tots els 
músculs i guanya força amb exercicis 
dinàmics!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

TALLERS
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TONIFICA’T AMB ELS ABDOMINALS  
HIPOPRESSIUS                                        

Dijous de 12.30 a 13.30 h. Del 4 d’octu-
bre al 20 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)
Els abdominals hipopressius disminueixen 
la pressió a la panxa, estabilitzen la colum-
na vertebral i desenvolupen la resistència 
muscular
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

CAPOEIRA INFANTIL                            

Dilluns de 17.30 a 18.30 h. De l’1 d’octu-
bre al 3 de desembre
Preu: 26,60 € (10 hores). Taller per a 
infants de 6 a 12 anys
Combina exercici físic i arts marcials a ritme 
brasiler. També aprendràs a cantar i tocar 
cançons amb instruments típics del Brasil.
Tallerista Bruna Ferraz

IDIOMES                                          

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19 h a 20 h. Del 4 d’octubre al 
20 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores)
Acabes d’arribar i encara no et fas entendre 
en català? Ja fa anys que ets aquí però no 
t’atreveixes a parlar aquesta llengua? Perd la 
por al català!
Amb persones voluntàries del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN CASTELLÀ                  

Dimarts de 19 h a 20 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores)
Acabes d’arribar i encara no domines bé el 
castellà? Vols millorar el teu nivell? Practica 
en aquest taller de conversa en castellà per 
fer-te entendre!
Banc del Temps Sarrià-Sant Gervasi

CATALÀ NIVELL B1                                

Dilluns i dimecres de 10.15 a 13.30 h. Del 
5 de setembre al 31 d’octubre.
Preu: taller gratuït. Inscripcions al Con-
sorci per a la Normalització Lingüística
El primer curs està adreçat a persones que 
no parlen català que volen desenvolupar les 
habilitats de comprensió i producció orals, 
amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el 
curs, pugui resoldre en català les necessitats 
fonamentals de la vida quotidiana. El nivell 
bàsic es divideix en tres graus: B1, B2 i B3 
Consorci per a la Normalització Lingüística

DOBLEM EN CATALÀ!                          

Dimecres 31 d’octubre
- Nivell grup de Voluntariat per la llen-
gua: de 10 a 12 h
- Nivell B1: de 12 a 14 h
- Nivell B2: de 19 a 21 h
- Infants: de 17.15 a 18.15 h
Preu: taller gratuït (2 hores)
Per a públics de totes les edats i procedèn-
cies. Hi doblarem fragments de pel·lícules de 
ficció, documentals i dibuixos animats.
Amb Francesc Fenollosa i Ten, el Geni Tortu-
ga de Bola de Drac (versió valenciana). 
Amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
direcció general de Política Lingüística

TALLERS
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CONVERSA EN FRANCÈS                          

- Nivell bàsic: dimecres de 19 a 20.30 h. 
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement per 
material: 3€ 
Conversa per treure el màxim rendiment dels 
teus coneixements i per aprofundir millor 
en la cultura francesa a partir d’articles en 
premsa, textos, cançons...
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ANGLÈS                     

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Tot passant una bona estona, mantén i 
millora el teu anglès a partir de converses, 
lectures i pel·lícules relacionades amb els 
diferents països de la cultura anglosaxona.
Amb Brenda Franks i Tess Newman,  
de l’International  
Woman’s Club  
of Barcelona

ESCAPE ROOM EN ANGLÈS                  

Dilluns de 17.30 a 18.30 h. Del 5 al 26 de 
novembre
Preu: taller gratuït (4 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys
Per fi tenim una manera diferent de practi-
car anglès: una habitació plena d’enigmes, 
reptes i trencaclosques! Tens 60 minuts 
per sortir de la sala amb el teu equip. Ho 
aconseguiràs?
Amb Magda Goraj, language coach i espe-
cialista en gamificació. Amb la col·labora-
ció del Districte Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell inicial-mitjà: dimarts de 10.30 a 
12 h. Del 2 d’octubre al 4 de desembre
- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 
h. Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement: 3 €
Aprèn les bases de l’italià o consolida el teu 
nivell, amb classes dinàmiques basades en 
la conversa on també es farà repàs de la 
gramàtica de la llengua. 
Amb Paola Grieco, periodista italiana, 
traductora i tallerista des del 2013

INFORMÀTICA                                      

FES UNA BATERIA SOLAR PORTÀTIL   

Dimecres de 18 a 20 h. Del 7 al 28 de 
novembre
Taller gratuït (8 h). Per a joves, a partir 
de 12 anys
En aquest taller de microelectrònica solar, 
construiràs la teva pròpia bateria portàtil solar.
Amb Andròmines. Amb la col·laboració del 
Districte Sarrià-Sant Gervasi
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COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 3 d’octubre al 5 de desembre 
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h.  
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
A través del silenci, la respiració, la dansa, 
els estiraments i la relaxació final, el ioga 
ens aporta calma i harmonia interna. Aporta 
benestar al teu dia a dia.
Amb Yoonah Kim (dimecres), Màster de 
posformació Sadhana i Anna Diloy (dijous), 
Professora de Hatha Ioga

IOGA AMB FAMÍLIA                                 

Dissabtes 22 de setembre, 24 de novem-
bre i 15 de desembre d’11.30 a 12.30 h
Preu: 4,97 € (1 hora). El preu inclou 1 
adult i 1 o 2 infants. Cal fer la inscripció a 
nom de l’adult
Descobreix noves formes de relacionar-te 
amb la família a través d’una activitat corpo-
ral i afectiva. Vine a descobrir-ho! 
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Amb Ehiä, Ioga per créixer, per a nen@s, 
famílies i adults a Sarrià

IOGA AMB SUPORTS                           

- Grup A: dilluns de 12 a 13.30 h. De l’1 
d’octubre al 3 de desembre
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h.  
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)
Les accions suaus i harmòniques t’ajudaran 
a millorar la mobilitat, la respiració... Allibera 
les tensions i deixa de portar una vida 
sedentària!
Amb Yoonah Kim,  Màster de posformació 
Sadhana

INTRODUCCIÓ AL TXI KUNG              
TERAPÈUTIC I MEDITACIÓ                   

Dimarts de 10.15 a 11.45 h. Del 2 d’octu-
bre al 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Descobreix l’art d’energia de ‘no esforç’ i 
meditació en moviment. Aprèn a fluir amb la 
teva pròpia energia natural. Apte per a totes 
les edats
Amb Yoonah Kim, professora de Hatha 
Yoga per l’escola Sadhana (UEY i FEDFY)

MEDITACIÓ SUFÍ                                  

Dimarts 2 d’octubre, 23 d’octubre, 20 
de novembre i 18 de desembre de 19 a 
20.30 h
Preu: taller gratuït
Pràctica espiritual molt senzilla però alhora 
molt rica i profunda, que promou el record 
d’allò que un sempre ha conegut. 
Amb Arnau Oliveres, associació Adalil

TALLERS

N

N



24 / 25

INFANTIL I FAMILIAR                    

Tallers infantils: per a nens i nenes  
de 0 a 11 anys

DANSA EN FAMÍLIA                              

Dimecres de 17.15 a 18.15 h. Del 3 d’oc-
tubre al 5 de desembre
Preu: 49,70 € (10 hores). El preu inclou 1 
adult i 1 o 2 infants. Cal fer la inscripció a 
nom de l’adult
Taller regular de dansa i expressió corporal 
per a famílies amb infants de 3 a 6 anys. Un 
espai per moure’ns i gaudir de les possi-
bilitats del cos. Per a infants de 3 a 6 anys 
acompanyats d’un adult.
Amb l’Associació Rius de Moviment (Lucía 
Bretos i María Mendoza)

IOGA AMB FAMÍLIA                                 

Dissabtes 22 de setembre, 24 de novem-
bre i 15 de desembre d’11.30 a 12.30 h
Preu: 4,97 € (1 hora). El preu inclou 1 
adult i 1 o 2 infants. Cal fer la inscripció a 
nom de l’adult
Descobreix noves formes de relacionar-te 
amb la família a través d’una activitat corpo-
ral i afectiva. Vine a descobrir-ho! 
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Amb Ehiä, Ioga per créixer, per a nen@s, 
famílies i adults a Sarrià

FOTOGRAFIES DE NADAL                      
DIVERTIDES!                                          

Dissabte 1 de desembre d’11.30 a 12.30 h
Preu: taller gratuït (1 hora)
Prepara els complements més divertits per 
a aquestes festes de Nadal: barrets, ulleres, 
corbates... Sorprèn els amics i la família amb 
aquests detalls! 
Amb Maria Mendoza

DOBLEM EN CATALÀ DIBUIXOS         
ANIMATS!                                                

Dimecres 31 d’octubre de 17.15 a 18.15 h
Preu: taller gratuït (1 hora)
Com seria un dibuix animat amb la teva veu? 
En aquest taller podràs fer-ho! T’hi atrevei-
xes?
Amb Francesc Fenollosa i Ten, el Geni Tor-
tuga de Bola de Drac (versió valenciana)

BOSSES D’OLOR                                   

Dissabte 10 de novembre de 12 a 13.30 h
Preu: taller gratuït
Anirem a l’Espai Gardenyes a agafar algunes 
herbes aromàtiques i les posarem dins d’una 
bossa de tela per aromatitzar l’armari, l’habi-
tació... Activitat recomanada per a infants a 
partir de 6 anys
Activitat organitzada per Casa Orlandai i 
Espai Gardenyes

CAPOEIRA INFANTIL                            

Dilluns de 17.30 a 18.30 h. De l’1 d’octu-
bre al 3 de desembre
Preu: 26,60 € (10 hores). Taller per a 
infants de 6 a 12 anys
Combina exercici físic i arts marcials a ritme 
brasiler. També aprendràs a cantar i tocar 
cançons amb instruments típics del Brasil.
Tallerista Bruna Ferraz

TALLERS
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FEMINISME                                        

TALLER DE SEXUALITATS                   

Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 3 d’octu-
bre al 5 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores) 
En aquest taller-grup volem crear un espai 
on repensar les sexualitats des d’una mirada 
feminista, i reapropiar-nos dels nostres 
cossos, plaers i desitjos. Taller-grup no mixte 
dirigit a persones entorn els 20-35 anys.
Amb Laura F. Daunas, psicòloga: Interven-
ció psicosocial, salut sexual i perspectiva 
de gènere

MEMES FEMINISTES                            

Dimarts 27 de novembre de 18 a 21 h
Preu: taller gratuït. Taller per a joves a 
partir de 12 anys
Els memes són elements de comunicació 
i subversió de les regles androcèntriques i 
masclistes que han caracteritzat tradicio-
nalment l’humor. Farem exercicis pràctics i 
crearem col·lectivament memes feministes 
per enderrocar el cíberpatriarcat. 
Amb Ana Burgos García, antropòloga i 
membre del col·lectiu “Memes Feministas. 
Amb la col·laboració del Districte Sarrià - 
Sant Gervasi

BOOTY DANCE                                      

Dimarts de 18.30 a 19.30. Del 2 d’octu-
bre al 4 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys
El Booty Dance és un ball urbà amb orígens 
africans. Es basa en les mil i una maneres de 
moure els malucs  i el cul. Cal portar genolleres
Amb Kim Jordan, ballarina i sociòloga. 
Amb la col·laboració del Districte Sarrià - 
Sant Gervasi

AUTODEFENSA FEMENINA                 

Dissabte 24 de novembre de 10 a 13 h
Preu: taller gratuït (3 hores). 
Inscripció prèvia a piad_sarriasantgerva-
si@bcn.cat (PIAD) o a informaciojoves@
casasagnier.net (PIJ)
Trobaràs un espai per potenciar la seguretat 
física i emocional.  Consciència de l’espai, 
força física o comunicació verbal i no verbal 
seran algunes de les nostres eines.
Amb Karin Konkle. 
Organitzen: Punt d’Informació i Atenció 
a les Dones (PIAD) i Punt d’Informació a 
Joves (PIJ) de Sarrià - Sant Gervasi.

GRUP DE CREIXEMENT PERSONAL     
PER A DONES                                       

Dimarts de 10.15 a 12.15 h. Del 25 de 
setembre a l’11 de desembre
Per inscriure’s trucar al telèfon 
936197311 o escriure a piad_sarriasant-
gervasi@bcn.cat 
Un espai col·lectiu i d’autoconeixement que 
ens permetrà trobar eines per millorar el nos-
tre benestar des de la consciència i perspec-
tiva de gènere, potenciant l’apoderament i la 
xarxa de suport entre dones. 
Organitza: PIAD Sarrià - Sant Gervasi

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

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

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

GRUP D’ENQUADERNACIÓ 
(famara1945@gmail.com)
Dimarts d’11 a 13 h
Aprèn a cosir i encolar, a posar noves cober-
tes i elements decoratius personalitzats. Si 
t’agrada restaurar llibres antics o deteriorats 
i donar-los vida o si vols fer un disseny propi, 
aquest és el teu grup!

GRUP DE PUNTES DE COIXÍ                     
Divendres de 10:30 a 13 h
Vols fer puntes? Fem servir l’antiga tècnica de 
les puntes de coixí, realitzant treballs actuals, 
creatius i personalitzats, a més d’utilitzar els 
materials més recents que ofereixen les noves 
tecnologies. Serà un plaer compartir un temps 
de treball i creació.

GRUP DE TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
(jjcompaire@gmial.com)
Dijous de 19:30 a 21h (quinzenalment)
Grup obert a tots els aficionats a la fotografia. 
Comentarem les nostres pròpies fotografies 
fent-ne una crítica constructiva. D’altra banda 
ens plantejarem visitar exposicions fotogràfi-
ques a la ciutat i comentar-les.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ              
3r Dijous de mes de 19 a 20:30 h
El Taller d’Història de Sarrià és un projecte 
impulsat conjuntament pel Centre Excursi-
onista els Blaus i l’AC Casa Orlandai, obert 
a totes les entitats i particulars que desitgin 
integrar-s’hi. La seva finalitat és fer conèixer la 
història de Sarrià.

PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Si sempre has volgut aprendre a parlar català, 
no et deixis perdre aquesta oportunitat que 
t’ofereix el programa de Voluntariat per la 
Llengua. Aquest programa  connecta dues 
persones; una que parla català habitualment, 
amb una altra que l’està aprenent, amb la 
finalitat que conversin una hora setmanal, 
guanyant confiança i fluïdesa en la parla.
Organitza: Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona



CALENDARI

SETEMBRE

Dijous 6 19 h AC D’INV. MARXISTES. Precarietat, amb Ramón Alós, UAB. 

Dijous 13 19 h Inauguració exposició: 10 Anys Llibreria A Peu de Pàgina

DivenDres 14 17.30 h CATALUNYA-ESPANYA, DIÀLEGS (IM)POSSIBLES? Preu: 4,14 €

DivenDres 14 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES: Picot (paraula i música folk pop)

Dissabte 15 10 h CATALUNYA-ESPANYA, DIÀLEGS (IM)POSSIBLES?, Espais de Pensament

Dissabte 15 11-14 h Trobada d’il·lustradors, amb la Llibreria A Peu de Pàgina

Dissabte 15 17 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dimecres 19 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Com s’edita la informació genètica? amb Salvador  
Carranza (IBE, UPF-CSIC)  Preu: 2,90 €

Dijous 20 18.30 h Xerrada: Cooperativa d’habitatges per a joves i altres alternatives

Dijous 20 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 20 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

DivenDres 21 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: CO-JAM de benvinguda

Dissabte 22 tot el dia

BENVINGUDA A LA CASA
11h Tastet de tallers
12 h Contacontes al Pati
13 h Concert Vermut amb Beto Tejada
16 h Concert de migdiada amb Entrecots 
18 h Màgia i riures amb Sra. Escopinya 
19 h Més riures amb Edu Mutante 
20 h Dansa i més amb Diana Pla 
21 h Concert de benvinguda amb Beat Juice i Ital Skol 

Dimecres 26 19 h CAFÈS LITERARIS: Mestre de disfresses, de Charles Simic, amb Guim 
Valls, poeta. Preu: 2,90 €

Dijous 27 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 28 22 h L’IMPERDIBLE DE FESTA MAJOR: Trinitat Nova, Vulk i Yawners (música).

Dissabte 29 11 i 18 h
FESTA MAJOR 
11 h Pinta l’hort! a l’Espai Gardenyes
18 h Elenc Teatral J.V.Foix presenta: El Mètode Gronholm.

Diumenge 30 17.30 h
FESTA MAJOR
17.30 h Fes-te els Balcons! (Casa Orlandai – Plaça de la Vila)
19.30 h Cantada intergeneracional, plaça del Consell de la Vila 

Del 7 al 22 de setembre: EXPOSICIÓ: 10 anys A peu de pàgina
Del 25 de setembre a l’11 d’octubre: EXPOSICIÓ: Racons de Sarrià
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OCTUBRE

Dimecres 3 19 h FESTA MAJOR: 17.30 h Hats (clown i mim)
19 h Documental: Straws

Dijous 4 19 h AC D’INV. MARXISTES. Àfrica, un continent en crisi

Dijous 4 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

Dijous 4 20 h FESTA MAJOR: Concert: The Wheels Gospel Choir 

DivenDres 5 tarda FESTA MAJOR: 17.30 h Fem Pinya! PACCS, AE Sant Ignasi i Esplai Movi
18 h Documental: La classe valenta

Dissabte 6 tot el dia

FESTA MAJOR: 10-14 h Ruta d’Economia Social i Solidària per Sarrià
11-13 h Espai familiar 0-3 anys i joc lliure, amb Espai Nats i Petit Drac
12-14 h Vermut musical enllaunat i Dinar de Carmanyola
21 h Gran concert amb Tarantination, Sybarites i PD Maduras

Dissabte 6 11 h DIA INTERNACIONAL DE LA DISLÈXIA
Diumenge 7 18 h FESTA MAJOR: Concert amb Maria Dolors Cortés

Dilluns 8 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. I puritani, de V. Bellini. Preu: 4,14 €

Dimecres 10 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Pensions: pensant el futur des del present

Dilluns 15 19 h SESSIÓ OBERTA CUPANE. Commemoració del Dia del Dol Gestacional

Dilluns 15 19 h PANTALLA BARCELONA: Celebració i Bugarach

Dimecres 17 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Com s’organitza un individu?, amb M. Güell (UPF) Preu: 2,90 €

Dijous 18 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 18 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

DivenDres 19 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: CO-Jam: Jam de cantautors/es 

Dissabte 20 17 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dilluns 22 19 h PANTALLA BARCELONA: Fajara i Transeúntes

Dimecres 24 19 h MIRADES A L’ÀFRICA. Cafè africà amb entitats

Dimecres 24 19 h CAFÈS LITERARIS: Andrea Víctrix, de  Llorenç Villalonga. Preu: 2,90 €

Dijous 25 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 26 19 h MIRADES A L’ÀFRICA. Contes sota l’escala: Tzi Txi

DivenDres 26 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Documental musical: Festival Inèdit KM0.

Dissabte 27 tot el dia MIRADES A L’ÀFRICA. Activitats africanes 

Dilluns 29 19 h PANTALLA BARCELONA: Notes from Sometime, Later, Maybe i Terra Firme

Dimecres 31 17-20 h CORRELLENGUA

Del 22 d’octubre al 9 de novembre. EXPOSICIÓ: El Bastó de Sarrià



CALENDARI

NOVEMBRE

Del 5 al 8 tot el dia PETIT MERCAT D’INTERCANVI: Recollida de roba 

Dilluns 5 19 h PANTALLA BARCELONA: Ahora no puedo i La Llibreria

Dijous 8 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: La gestió del dol a la infància

Dijous 8 19 h AC D’INV. MARXISTES. Gènere, desenvolupament i globalització

DivenDres 9 18 h PETIT MERCAT D’INTERCANVI: Intercanvi de roba  

DivenDres 9 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Oye Polo, amb Maria Rovira i Ana Polo

Dissabte 10 11.30 h NADONS A L’ORLANDAI. Cia Comsona: Taller per a Nadons. Preu: 2,90 €

Dilluns 12 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. L’italiana in Algeri, G. Rossini. Preu: 4,14 €

Dimecres 14 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Del “no és no” al “només sí és si”

Dijous 15 19 h Per una governança feminista, amb el Lobby de Dones 

Dijous 15 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 15 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

Dijous 15 20 h JAZZ CLASS JAM: Locomotora Negra i Fundació Jazz Clàssic. Preu: 4,14 €

DivenDres 16 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES: Dones damunt de l’escenari!! Multidisciplinar

Dissabte 17 11.30 h NADONS A L’ORLANDAI. Cia Comsona: Concert per a Nadons. Preu: 2,90 €

Dilluns 19 19 h PANTALLA BARCELONA. Los desheredados i Tots els camins de Déu

Dimarts 20 19 h TAULA RODONA: Sensellarisme a Sarrià, a càrrec d’Hort de la Vila 

Dimecres 21 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Com es conserva una població de peixos en un riu?, 
amb Noëlle Fabré (UB) Preu: 2,90 €

Dijous 22 20 h Teatre: Taronges imperfectes 

DivenDres 23 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Kiwis i Ferran Palau (música)

Dissabte 24 12.30 h MATINALS FAMILIARS Titelles Zipit Company presenta Monstre. Preu: 2,90 €

Dilluns 26 19 h PANTALLA BARCELONA. Godka Cirka i La Pell Freda

Dimecres 28 19 h CAFÈS LITERARIS: Dents blanques, de Zadie Smith. Preu: 2,90 €

Dijous 29 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Dijous 29 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

DivenDres 30 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Dansant la Casa (dansa)
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DESEMBRE

Dilluns 3 19 h PANTALLA BARCELONA: Les bones nenes i Tots volem el millor per ella

Dimarts 11 18.30 h ASSEMBLEA AC Casa Orlandai

Dimecres 12 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Com s’organitza un hàbit sostenible? amb Francesc 
Muñoz (UAB). Preu: 2,90 €

Dijous 13 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

Dijous 13 19 h AC D’INV. MARXISTES. Memòria històrica

Dijous 13 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: Com podem aprendre tot jugant?

DivenDres 14 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Músiques del món: Copas Porfa

Dissabte 15 19 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dimecres 19 19 h CAFÈ LITERARI. La niña gorda, de Santiago Rusiñol, amb Margardia Ca-
sacuberta, professora de filologia catalana i Joan Ferrús, humorista. Preu: 2,90 € 

Dijous 20 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Dijous 20 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

DivenDres 21 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Músiques BSO: DMS Band

Dissabte 22 12 h MATINALS FAMILIARS: Teatre d’objectes. El viatge més bonic del món. 
Entrada: 2.90 €

CALENDARI

llegenDa:
FESTA MAJOR = activitat destacada

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



MAPA

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

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

CAFÈ ORLANDAI:
De dilluns a divendres: 9 a 22 h
Dissabtes: 11 a 21 h, diumenges TANCAT
Telèfon: 93 119 00 37

ADREÇA HORARIS

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

FGC 
bus
bicing


