
 

 

 

ACTA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ 

Data: dimarts, 15 maig de 2018 

Hora: 19 – 20:30 h 

Assistents: Ruth Mellado, Enric López  (entitat Rotary), Nàtalia Oliete, 

Mònica Ruiz ( Catsya), Inés Tanqueiro, Elsa Corominas, Artur Díaz, David 

Saldaña, Ferran Muñoz, Esther Madrona i Núria Tarragó 

Desenvolupament de l’ordre del dia 

• Benvinguda i presentació.................................. Durada: 10’ 

• Valoració de les activitats i tallers del trimestre d’hivern (gener-

març).................................................. Durada: 15’  

 

 

 

 

Comissió L’Imperdible “ Les propostes musicals atrauen molt públic, però hem de 

treballar més les escèniques com teatre, o dansa. Crear més aliançes amb joves”  

Comissió Feminista “ Activitat d’art urbà feminista molt positiva per atraure 

joves, però hem d’oferir més activitats de pensament feminista” 

Comissió Matinals familiars “ Hem aconseguit unes activitats de qualitat I 

exigents per al públic familiar, falten activitats entre setmana” 
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Comissió tallers “Hem de seguir treballant per captar nous públics i consolidar-

los” 

Valorar molt positivament les activitats  que ens arriben molt cops fora de la 

programació, com per exemple, el documental de caire polític, Intramuros.  

La Ruth del projecte SS Coopera, apunta que tenen una programació molt 

interessant tant de tallers com d’activitats  però que els hi falta públic. Potser no 

fan una bona campanya comunicativa, Es debat si és millor fer poques activitats i 

destinar esforços a com comunicar-les. 

La Mònica de CatSya presenta la seva proposta d’activitat, la Festa Africana, a 

finals d’octubre. CatSya són una entitat de la Casa que treballa projectes a 

Burkina Faso. 

 Es planteja col·laborar amb entitats, ongs i associacions del territori que 

treballin també a l’Àfrica. Buscar aliances també amb d’altres entitats de l’ACCO, 

sobretot amb tema finançament. La Casa Orlandai hi participaran coorganitzant 

activitats com l’Imperdible, o el Contacontes. El Rotary Club s’ofereix ja que hi ha 

un participant que és de Ghana, que potser li podria interessar col·laborar. 

L’Inês ens planteja el projecte Barris en Dansa, on el barri de Sarrià i en concret la 

Casa Orlandai, s’ha proposat per el curs 18-19. Aquest projecte consisteix en tres 

barris de realitats diferents de Barcelona, creen conjuntament un espectacle de 

dansa contemporània, facilitat i coordinat per una cia professional. Hi poden 

participar entitats, persones etc.. No cal una preparació ni física ni tampoc 

coneixements en dansa per a formar-hi part.  

 Els assajos són d’octubre a febrer un parell de cops per setmana, i 

demanen espai a la Casa, també per liderar el projecte i engrescar més gent per 

millorar el vincle del projecte amb el barri. La idea és que al final es presenta 

l’espectacle a un espai gran, com el Teatre de Sarrià. 

És una activitat intergeneracional, i inclusiva amb suport de música en directe. 

La Núria T. explica un nou projecte en el qual la Casa Orlandai ha estat 

seleccionat per part de l’ICUB amb 4 equipaments diversos. És el projecte 

Pantalla BCN, i consisteix en la visió de 7 llargmetratges i 7 curts, un cop a la 

setmana. La idea és poder incloure una activitat i/o presentació del film cada 

sessió.   

La comissió es mira la selecció de films que podrem votar la setmana vinent amb 

l’equip organitzador de l’ICUB, i es decideix seleccionar: Bugarach, Gabor, Mi 

Loco Erasmus. 

L’Artur i l’Elsa, proposen de participar l’any que ve, ja que en aquesta edició no hi 

sóm a temps. Seria en el projecte de l’Altra Festival, i del Orgullo Loko, per tal de 

visibilitzar i normalitzar els trastorns mentals.  
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En el marc del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, es plantegen dues 

activitats: taller de memes feministes i poder crear un grup de sexualitat 

femenina enfocat a joves.   

Com a novetats aquest nou trimestre, es vol coordinar juntament amb la 

Sarrianenca, i entitats de cultura popular, un Correllengua.  



Principals indicadors activitats 

 Activitats 

Les Veus 3/ 87 Òpera 3/153 

Cafè Literari 3/44 Cafès científics 3/72 

Matinals familiars 2/81 Nadons  2/31 

Contacontes 20 / 238 L’Imperdible 11/383 

Sessions Entitats 23/186 Altres ( O+sostenible, 

JazzClass, Dones i ciència) 

4/71 

Carnestoltes 3/ 680 Dansa en família 3/11 

 

Hem ofert un total de 80 activitats amb un total d’assistents de 2037 

Col.laboració I corganització d’ activitats amb més de 15 entitats i/o col.lectius 

S’han acollit 5 companyies en el programa de suport a la creació  

S’ha creat la subcomissió de Matinals, i s’ha consolidat la de l’Imperdible 

 

Principals indicadors tallers 

Línia crítica: desenvolupament sostenible. Costa aconseguir captar nou 

públic per aquests tipus de tallers, però es van fer tallers relacionats amb 

l’estalvi energètic (factures elèctriques) i de reparació de tauletes. 

Èxit hivern 2018: taller de percussió infantil (amb actuació pel Carnaval de 

Sarrià!) 

Espineta clavada hivern 2018: tallers per a joves (es va proposar el taller de 

rap però no va sortir) 

Principals indicadors: es van fer un total de 35 tallers, amb un total de 310 

inscrits.  

 

 

 

 

 



• Planificació del les activitats i tallers del trimestre de tardor (octubre-

desembre)...................Durada:  30’ 
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ACTIVITATS DE  CONTINUÏTAT 

Activitats destacades: 

- Festa Major 

- 25N Dia contra Violència de 

Gènere 

Activitats d’entitats de la Casa 

Orlandai: 

- Sessions obertes de Dansa Lliure  

- Taller de respiració i salut ofert pel 

Banc del Temps  

- Taller d’història de Sarrià  

 

Cicles: 

- Cafès Científics  

- Cafès Literaris  

- Les Veus de la República 

- L’òpera entre bambolines  

- Xerrades l’A.C. d’In. Marxistes  

- L’imperdible del divendres  

- Matinals familiars  

- Contes sota l’escala 

- Nadons a l’Orlandai 

 NOVES PROPOSTES 

  

Benvinguda a la Casa Jornada de 

tastets de noves activitats i tallers 

Donants de memòria. Recuperació 

de la memòria oral amb Gent Gran. 

Exposició i activitats paral·leles. 

Barris en dansa Creació espectacle 

amb cia. professional amb veïns/es. 

Pantalla BCN Cicle cinema de ciutat, 

i de producció local. 

Festa Africana. Diada de cultura 

africana i sensibilització  Catsya 

Correllengua. Diada d’activitats de 

cultura popular amb entitats. 

Parlem en família, i Veus d’Educació. 

Xerrades organitzades per AFES i 

entitats educatives. 

 

COMISSIONS  

Matinals Activitats de 0 a 3 anys, 

taller de ioga en família i de robòtica 

durant la setmana. Concert per 

Nadons oferta amb altres 

companyies. 

Imperdible Apostar per companyies i 

bandes vinculades al barri, 

aconseguir propostes per joves i més 

bandes/cies en femení. 

Feminista. Cicle del 25N, taller 

memes feministes amb expo i 

Imperdible, grup –taller de sexualitat 

per joves, Viquitrobada de dones, 

tauller autodefensa femenina 

Tallers. Dansa en família, dansa 

africana, scape room en anglès. 

 



• Benvinguda  ala Casa: poder fer un vídeo de 3 minuts amb mostres 

d’entitats, o per exemple les Veus, fer un debat electoral. També quehi 

participii la comi de participació. 

• Com activitats paral.leles: fer una jornada per explicar el projecte de la 

Casa Orlandai.  

 

• Tema transversal de programació a debat: “la participació de les  

comissions de programació” 

- Què és participar? 
o La comissió com espai obert? 
o Més enllà de la comissió què? 

 
-  Canals de participació? 

o Físics / Online 
o Recollida propostes 

 
- Qui participa? 

o Com fem la convocatòria? 
o Com ampliar més gent? 

 
-  Dinàmiques participació 

o Eines de treball 
o Retorn/ avaluació 

 

• Precs i preguntes........................................Durada: 10’ 

Espai obert per a altres preguntes, dubtes o comentaris 

 

Dades de contacte de programació de la Casa Orlandai: 

Núria Tarragó Mañé 

Tècnica de programació de la Casa Orlandai 

programació@casaorlandai.cat / 93 252 42 62 

Esther Madrona Grases 

Tècnica de comunicació i tallers de la Casa Orlandai 

formacio@casaorlandai.cat / 93 252 42 62 
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