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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 pendents d’aprovació 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 
 

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

Participa-hi! 
l  fer-se membre 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 
Telegram: 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 ❘ 
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’Higie-
ne 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’Ai-
re ❘ International Women’s Club Of Barcelona ❘ 
Marea Pensionista ❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Ca-
talana de Suport al Lobby Europeu de Dones 
❘ 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

CANVIS EN LA TERRA                                 

Dimecres 16 de gener

Desxifrar els processos que tenen lloc a la 
Terra és cabdal per comprendre l’evolució del 
planeta. Les plaques tectòniques interacci-
onen i donen lloc a la formació de cadenes 
muntanyoses i oceans. Quines ens afecten a 
la península ibèrica? Com? Per què?

Amb Montserrat Torné, ICTJA-CSIC i RACAB

CANVIS EN ELS ANIMALS                           

Dimecres 20 de febrer

Classifiquem els peixos en un grup homo-
geni, però en realitat formen grups molt 
diferents. Els nous canvis també els provo-
quen altres modificacions. Quins han estat 
els canvis trobats més recentment entre els 
peixos? Com evoluciona el medi aquàtic i els 
organismes que hi viuen? 
Amb Lluis Tort, Departament de Biologia Cel-
lular, de Fisiologia i d’Immunologia, UAB

CANVIS EN L’ATMOSFERA                        

Dimecres 20 de març

En els passats trenta anys, l’atmosfera terres-
tre ha patit canvis en la composició química 
que s’han vist reflectits en la manifestació 
tèrmica de precipitacions, és a dir, en el 
clima. El canvi climàtic es pot considerar un 
nou risc: què podem fer per a mitigar-ne els 
efectes?
Amb Javier Martín Vide, Institut de Recerca 
de l’Aigua (UB) i RACAB

CANVIS EN LA RECERCA                            

Dimecres 10 d’abril

El treball conjunt d’enginyers i biòlegs mole-
culars ha permès pensar en el modelatge de 
malalties. La regeneració d’òrgans mitjançant 
cèl·lules mare fa pensar en la bioimpressió 
d’òrgans en 3D i en fabricar laboratoris en un 
xip. 
Amb Núria Montserrat, Institut de Bioengi-
nyeria de Catalunya (IBEC) 

 4 / 5

CAFÈS CIENTÍFICS: COM S’ORGANITZA LA VIDA                                            

Dimecres a les 19 h  
Entrada: 3 € 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: AMB VEU DE DONA                                                                 

RES S’OPOSA A LA NIT,                                   
DE DELPHINE DE VIGAN                                    

Dimecres 30 de gener

Arran de la reconstrucció del suïcidi de la 
mare de l’autora, de Vigan descobrirà secrets 
familiars fins a elaborar el retrat d’una família 
desestructurada i traumatitzada. La mort 
misteriosa i l’intent de retratar la complexi-
tat de l’existència són els eixos centrals de 
l’obra. 
Amb Meritxell Joan Rodríguez, investigadora 
de Cartografies literàries de la Mediterrània 
a la UB

SECUNDARIS, DE NÚRIA CADENES     

Dimecres 27 de febrer

Secundaris ens explica la història de la 
Barcelona del 1992, una ciutat comtal ben 
allunyada de l’efervescència global i  
cosmopolita que suposaren els Jocs  
Olímpics. Una novel·la focalitzada en els 
barris amb protagonistes humils de parla 
catalana. 
Amb Núria Cadenes, autora del llibre

ESTIMADA VIDA, D’ALICE MUNRO       

Dimecres 27 de març

A través de 10 contes i 4 peces autobiogrà-
fiques explorarem la complexitat humana 
i els misteris continguts en els més petits 
fragments de qualsevol vida. D’Alice Munro 
(Nobel de Literatura 2013) en destaca la seva 
revolucionària manera d’avançar i retrocedir 
temporalment al llarg de la trama.
Amb Dolors Udina, traductora d’Alice Munro 
al català

Dimecres a les 19 h  
Entrada: 3 € amb consumició inclosa

Aquest trimestre ens deixarem transportar per la veu de dones amb gran talent narratiu amb 
la intenció de fer d’eco de veus sovint massa poc escoltades. Dones amb gran talent escrivint 
literatura que no conté, explícitament, reivindicacions feministes.



FICCIONS CINEMATOGRÀFIQUES               
DE LA FEMINITAT                                          

Dijous 17 de gener

Durem a terme un breu recorregut sobre la 
posada en escena de la feminitat en algunes 
obres cinematogràfiques clàssiques; deba-
trem les aportacions de la teoria feminista 
sobre la mirada i la representació; i explora-
rem els nous territoris d’allò que es filma en el 
cine contemporani realizat per dones.
Amb Annalisa Mirizo, professora de Teoria de 
la literatura i literatura comparada a la UB

LA DONA EN LES ARTS PLÀSTIQUES     

Dijous 14 de febrer

Quin és el paper que tradicionalment ha 
desenvolupat la dona en les representacions 
plàstiques? L’art plàstic ha estat usat com un 
mecanisme d’exemple (i control) social, de 
projecció d’expectatives vitals de les dones? 
Quines són les obres i les artistes que més 
han ajudat a trencar amb les velles concep-
cions? Entre tots els assistents, aquestes i 
d’altres preguntes buscaran ser respostes.

LA DONA EN EL TEATRE                        

Dijous 14 de març

Quin tipus de personatges femenins hem 
vist al món del teatre? Electra, Antígona, les 
dones d’Ibsen com ara Hedda Gabler o Nora 
a Casa de Nines, dones que busquen alli-
berar-se i es pensen de forma independent 
als referents masculins. I les dones autores? 
Quines dramaturgues han impactat el món 
del teatre i en quina mesura ho continuen 
fent ara?

Dijous a les 19 h 
Entrada: 3 €

Les “Càpsules Vespertines” neixen amb la voluntat de fer créixer l’esperit crític des de dife-
rents disciplines artístiques i culturals. Aprofundirem en el paper que la dona ha tingut al llarg 
de la història en l’art: a través del cinema, de les arts plàstiques i del teatre, tractarem d’en-
tendre de quines maneres s’ha representat (i pensat) la dona des de l’art, i posarem el focus 
d’atenció en aquelles artistes més innovadores i potents dins el seu àmbit. 
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CÀPSULES VESPERTINES: LA DONA                                                                                                           

BARRIS EN DANSA                               

Dissabte 2 de febrer, a les 20 h
Al Teatre de Sarrià

Es mostrarà l’espectacle de dansa contem-
porània creat i gestat a la Casa Orlandai i al 
Centre Residencial Hort de la Vila amb veïns/
es de Sarrià juntament amb la Companyia de 
Dansa Iliacan. Presentaran la seva creació 
artística amb música en directe al Teatre de 
Sarrià (entrada gratuïta). 



L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

Divendres al vespre 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. No cal inscripció prèvia

Cada divendres tens una cita amb l’art emergent a Sarrià: música, teatre, dansa... I si ets  
cantautor/a, un divendres de mes t’obrim el nostre escenari! 
Amb la col·laboració del Cafè Orlandai Cooperativa

Divendres 11 de gener, 20 h 
Instal·lació musical i visual
La nit del caos
Un col·lectiu reunit especialment per una nit, 
acollirà en un mateix espai concerts, exposi-
cions gràfiques i audiovisuals, instal·lacions i 
perfomances per donar forma a un Imperdi-
ble polifacètic. Una nit on el caos multiartístic 
impregnarà la Casa.

Divendres 18 de gener, 20 h
Teatre musical
Les extraordinàries aventures de Fiona 
Pereshtroikovitx 
Barcelona, estiu del 92, moment de la prova 
de 400 m llisos, la jove promesa russa Fiona 
Pereshtiokovitx es dona a la fuga.  El Col·lec-
tiu Pedant A missa i repicant presenta una 
comèdia musical en cinc actes i un final que 
pretén esdevenir una crítica a la flamant Bar-
celona Olímpica i la realitat del capitalisme en 
la vida quotidiana dels seus habitants.

Divendres 25 de gener, 20 h
Música 
CO-Jam. Si ets cantautor/a o compositor/a, 
vine a provar les teves cançons!  Apunta’t 
a les Jams del Cafè Orlandai! Cada últim 
divendres de mes, l’escenari t’està esperant! 
Només inscripcions d’artistes a: cojam.cafe-
orlandai@gmail.com 

Divendres 1 de febrer, 21 h
Il·lustració i música
Nit il·lustrada
Vine a gaudir de l’art! Un grapat d’il·lus-
tradors/es ens parlaran de la seva feina: 
gaudirem dels seus dibuixos en directe i dels 
seus treballs exposats de forma col·lectiva, 
acompanyats de música en directe.
Organitza: Llibreria Peu de Pàgina

Divendres 8 de febrer, 20 h
Poesia
Ja no comprenc res
“Cal fer sonar els poemes per portar-los de 
la lectura pròpia a la comprensió afectiva de 
l’altre, per fer-los ballar i per fer-los significar” 
Amb Josep Pedrals i l’Escola Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès

Divendres 15 de febrer, 19 h i 21 h
Dansa
UnoxUno 
Des de la dansa- teatre fins a la investigació 
més conceptual del moviment, aquests joves 
talents ens presentaran una sèrie inèdita de 
solos sorprenents i  atrevits, tot un univers 
artístic creat a l’Escola Vàrium.
Amb Fr3 Bodies de l’Escola Vàrium

ACTIVITATS: CICLES



Divendres 22 de febrer, 20 h
Música 
CO-Jam. Si ets cantautor/a o compositor/a, 
vine a provar les teves cançons!  Apunta’t a les 
Jams del Cafè Orlandai! Només inscripcions 
d’artistes a: cojam.cafeorlandai@gmail.com

Divendres 1 de març, 20 h
Música indie
Marta Knight i Bianca Steky
Nit de propostes de música folk indie feme-
nines. Què tenen en comú? La seva guitarra, 
el seu directe potent i alhora intimista. 

Dissabte 15 de març, 20 h 
Música
JAM Vinils Feministes
Diverses PD’s de l’escena barcelonina amb 
estils tan diversos com el reggae, els sons 
llatins, l’ska o la salsa s’apoderaran dels plats 
en una jornada reivindicativa. Una jam de 
vinils punxats per dones que ens faran ballar!

Divendres 15 de març , 20 h
Dia internacional del teatre: Còctel escènic
Diverses companyies emergents del barri i 
més enllà organitzen un itinerari teatral per 
diferents racons de la Casa Orlandai.

Divendres 22 de març, 20 h 
Música 
Ljubliana & the seawolf
Aterren a Sarrià aquest quartet de músics 
versàtils per presentar el seu tercer disc “ 
Libra”. Una banda difícil de classificar, que 
amaga mons tan dispars que només podrien 
cabre en l’univers de Ljubliana & the Seawolf. 

Divendres 29 de març, 20 h
Música 
CO-Jam. Si ets cantautor/a o compositor/a, 
vine a provar les teves cançons!  Apunta’t a les 
Jams del Cafè Orlandai! Només inscripcions 
d’artistes a: cojam.cafeorlandai@gmail.com

Divendres 5 d’abril, 21 h
Música
Imperdible 12è aniversari Casa Orlandai:
La Ludwig Band + El Pèsol Ferèstec
Un combat musical entre la banda que ha 
actuat més cops a la Casa, El Pèsol Ferèstec, 
i la jove banda La Ludwing Band que portarà 
el seu LP damunt de l’escenari.

Divendres 12 d’abril, 20 h
Música
L’Imperdible del Pumarejo
L’últim Imperdible del trimestre acull el 
col·lectiu musical de Vallcarca: el Pumarejo. 
Aterren a Sarrià amb ganes de presentar les 
seves propostes.
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LA GENERADORA                                

Cada dijous de 17.30 a 19 h
A partir del 17 de gener
Laboratori escènic amb perspectiva de gène-
re, on volem treballar al voltant dels feminis-
mes, combatre els estereotips de gènere, la 
normativitat, les violències, l’amor romàntic 
i donar-li la volta al patriarcat a través del 
teatre.
Activitat gratuïta per a joves 12 a 20 anys. 
Inscripció prèvia a casaorlandai.cat i barcelo-
na.cat/cccasaorlandai. Amb la col·laboració 
d’Aquí t’escoltem – Casa Sagnier



MADAMA BUTTERFLY, DE G. PUCCINI     

Dilluns 14 de gener

Torna al Liceu una de les òperes més preua-
des del verisme italià. El drama de Cio-Cio 
San, la geisha japonesa que ha estat ferida 
en l’orgull i en l’honor pel tinent nord-americà 
Pinkerton, segueix sent una de les preferides 
del públic operístic. 

ELISIR D’AMORE, DE G. DONIZETTI     

Dilluns 25 de febrer

Donizetti va compondre en només dues 
setmanes la que seria la seva òpera més 
famosa (amb permís de Lucia di Lammermo-
or). L’encant i la veritable màgia d’aquesta 
obra resideix en com el compositor va saber 
combinar la tradició de l’òpera buffa amb 
altres pàgines de gran inspiració lírica, com 
la famosa ària “Una furtiva lagrima” que 
coneixerem en detall.

LA GIOCONDA, DE A. PONCHIELLI       

Dilluns 25 de març

Aquesta obra emblemàtica del període com-
près entre la maduresa verdiana i el verisme 
incipient, és la partitura més celebrada 
d’Amilcare Ponchielli. Més enllà de la cèlebre 
“Dansa de les hores” i de l’ària del suïcidi 
de Gioconda, la partitura amaga moments 
de gran lirisme i sensibilitat postromàntics, 
sense oblidar la magistral orquestració i 
l’escriptura vocal. 

ACTIVITATS: CICLES 

Dilluns a les 20 h 
Entrada: 4,5 €. 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 L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES   

Dijous dia 10 de gener, a les 19 h 
Quina ha de ser la fiscalitat general i quina 
l’autonòmica des d’una perspectiva d’es-
querres?, amb José Juan Ferreiro Lapatza, 
catedràtic emèrit UB

Dimecres 6 de febrer, a les 19 h
Les noves cares del feixisme, amb Ferran 
Gallego Margaleff, catedràtic UAB, exsecreta-

ri general del PSUC viu
En el marc de les sessions Veus de la Repú-
blica dels dimecres

Dijous 7 de març, a les 19 h
Feminisme i marxisme, amb Mercè Clara-
munt, advocada, Junta de l’ICAB, Mediadora, 
especialista en dret de família, de l’Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates



BLOCKCHAIN, EL PROPER GRAÓ            
TECNOLÒGIC                                            
 
Dimecres 9 de gener 
Veurem un vídeo i el documental de Manuel 
Sagars, Blockchain and us, on retrata 
aquesta tecnologia en entrevistes amb de-
senvolupadors de programari, criptòlegs, in-
vestigadors, empresaris, consultors, polítics 
i futuristes dels del món. Quines implicacions 
socials i econòmiques pot suposar aquesta 
tecnologia pel futur?
Amb Marc Rocas, Associació Blockchain de 
Catalunya

LES NOVES CARES DEL FEIXISME         

Dimecres 6 de febrer
L’augment de la presència de l’extrema 
dreta a Europa i a d’altres parts ha portat al 
feixisme a expressar-se desacomplexada-
ment en diverses formes i territoris i guanyar 
presència en els àmbits institucionals. És 
aquest mateix feixisme dels anys 30? O hem 
de parlar de neofeixismes?
Organitza: Associació Catalana d’Investigaci-
ons Marxistes, amb Ferran Gallego

CUINAR, NETEJAR: FEINES QUE               
IMPORTEN                                                 

Dimecres 6 de març
Cuidar a les persones que estimem i fer totes 
aquelles tasques domèstiques i de cures 
són feines que donen i ens donen benestar. 
Garanteix el marc legal unes condicions de 
treball dignes? I un correcte reconeixement 
social? 
Amb Las Kellys, Coopnet i Mujeres Latinas. 
Organitza SSG Coopera

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’or-
ganització de la cosa pública (res pública). 
Ponents i ciutadania parlarem de política,  
sociologia, comunicació, història, economia... 
des d’una perspectiva teòrica però també 
pràctica i vivencial.
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PARLEM EN FAMÍLIA!                              

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

Dimecres 23 de gener a les 20 h
Toxicitat ambient i infants, amb la doctora 
Padma Solanas

Dimecres 20 de febrer a les 20 h
Art a la primera infància

Dimecres 13 de març a les 20 h
Límits des d’una perspectiva no  
conductivista, amb Carolina Liniado

Dimecres 3 d’abril a les 20 h
I ara què? Triar escola

A càrrec de l’AFA Can Carelleu

ACTIVITATS: CICLES

Dissabtes a les 11.30 h
Entrada: 3 € (inscripció prèvia)
Aforament limitat

Dues experiències escèniques per gaudir en 
família amb els més petits de casa, lidera-
des per Francesca Salcedo.

Dissabte 9 de març
Activitat de descoberta i preparació. A 
través de diferents dinàmiques de moviment 
i música, els més petits tindran un primer 
contacte amb la dansa.

Dissabte 16 de març
Dansa per a nadons. Experiència visual 
de màxima proximitat, on una ballarina i 
un pianista crearan un espai màgic per als 
nadons. 

Aforament limitat (un adult i un infant) cal 
inscripció prèvia a cada activitat al web 
www.casaorlandai.cat i barcelona.cat/ccca-
saorlandai.cat (indicant les dades de l’adult). 
Activitat per a infants de 0 a 18 mesos.

NADONS A LA CASA ORLANDAI         CONTES SOTA L’ESCALA                         

Divendres a les 17.30 h
Activitat gratuïta

Del divendres 11 de gener al 5 d’abril
Cada divendres, sota l’escala de cargol de 
la Casa Orlandai, ens trobarem per explicar 
un conte d’autor, un de ben xulo! A partir 
d’aquest explicarem un altre, aquesta vegada 
inventat, el “conte dins el conte”! I per aca-
bar, farem una dinàmica relacionada amb allò 
més especial d’aquests contes: cantar una 
cançó, fer  manualitat, un joc de mímica...

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

FESTA DE LA PRIMAVERA                       

Dissabte 23 de març, d’11.30 a 14 h 
El ‘Camí escolar verd’ unirà l’Escola Orlandai 
i la Casa Orlandai: volem que els balcons 
siguin petits grans jardins al barri. Botigues, 
veïns... animeu-vos a omplir de plantes i flors 
els carrers i celebrem la Festa de la Primavera! 
11.30 h Cercavila floral de l’escola Orlandai a 
la Casa Orlandai
12 h Vermut familiar a l’Espai Gardenyes amb 
recital col·laboratiu de poesia de natura, acti-
vitats per posar verd als carrers i als balcons i 
contacontes “A la cerca d’allò salvatge”.
12 h Taller bosses d’olor
Vine i emporta’t la teva planta! Enverdim Sarrià!
A càrrec d’Espai Gardenyes, Som Natura i 
l’ecoco de la Casa Orlandai

ORLANDAI + SOSTENIBLE                  

O+S
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UN MÓN DE CARTRÓ                                   

Dissabte 26 de gener, a les 11.30 i a les 
12.30 h
Dansa
Amb cançons i danses farem una descoberta 
d’un món de cartró, ple de caixes de totes 
mides. Després, amb un espai de joc lliure, 
petits i grans deixaran sortir la seva creativitat, 
imaginari i fantasia a petita i gran escala. 
Espectacle per a infants de 3 a 8 anys

EL PEIX IRISAT                                        

Dissabte 16 de febrer a les 12 h
Titelles
El Peix Irisat és l’animal més bonic de tot 
l’oceà, però es troba molt sol. Per què els 
altres peixos no volen jugar amb ell? Així 
comencen les aventures submarines prota-
gonitzades per un peix d’escates lluents i un 
munt d’amics marins. Junts descobriran la 
importància de compartir, ser valents i ajudar 
als altres.
Espectacle per a infants de 2 a 6 anys

CARNAVAL                                                

Dissabte 3 de març a les 18 h
Animació musical
Espectacle per a tots els públics

UBUNTÚ                                                   

Dissabte 6 d’abril a les 12 h
Teatre d’ombres
Un grup de nens amb característiques 
singulars emprenen un viatge fantàstic on 
s’enfrontaran a situacions perilloses que  
resoldran gràcies a les qualitats i habilitats 
de cadascú col·laborant i cooperant. De mica 
en mica s’aniran fent amics i descobriran 
l’UBUNTU: tots per a un i un per a tots!
Per a infants de 3 a 8 anys

MATINALS FAMILIARS                                                                                                

Entrada: 3 €. Aforament limitat 

Cicle d’espectacles de petit format per a tota la família



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

DIA DE LA DONA I NENA A LA CIÈNCIA                                          

Dilluns 11 de febrer a les 19 h
Viquimarató de Dones Científiques, amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona i nena 
a la Ciència.
La bretxa de gènere que es produeix en 
aquest entorn digital afecta la percepció so-
bre les figures de dones en la ciència. Treba-
llarem sobre biografies, articles i aportacions 
on les dones no hi són prou reflectides.

Cal inscripció prèvia (info@casaorlandai.cat i 
barcelona.cat/cccasaorlandai.cat).  
No calen coneixements previs. 
Organitza Amical Viquimèdia i el grup de 
ViquidonesUPF

Divendres 8 de febrer a les 17.30 h
Activitat familiar: Les idees de l’Ada
Coneixerem i construirem conjuntament la 
història de l’Ada, la primera programadora de 
la història, que a través de les matemàtiques 
i d’una imaginació il·limitada, va construir un 
aparell indispensable en el nostre dia a dia: 
l’ordinador. 

Tallers relacionats:

CIÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 6 al 27 de 
febrer
Preu: 29,84 € (6 hores)

LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA!
Dissabte 9 de febrer, de 12 a 13 h
Preu: taller gratuït (1 h). 
Per a infants de 6 a 12 anys
Inscripció a casaorlandai.cat i barcelona.cat/
cccasaorlandai

Més informació a la pàgina 26

DONANTS DE MEMÒRIA                      

Dimecres 27 de març a les 19h
Donants de Memòria a Sarrià
Coneixerem el resultat final de la recerca 
compartida de records, vivències i experi-
ències al barri de Sarrià feta per veïns/es: 
han compartit la saviesa sobre el barri i han 
esdevingut testimonis orals.
Organitzat per Trama Cultura
Taller relacionat: Aprèn a escriure les teves 
memòries. Dimarts de 17 a 19 h, del 5 al 26 
de març.



CARNAVAL                                                                                                             

Ja tens pensada la teva comparsa? I la disfressa per a la nit més sonada de l’any? Quines lleis 
marcarà el Rei Carnestoltes? Una festa on tot està permès, tot depèn de tu!
Organitza: Comissió de Carnaval de Sarrià

Del 22 de febrer al 6 de febrer
Disfressa la Casa Orlandai
La Casa es posa màscara de nou: de què es disfressarà aquest any? Ajuda’ns a disfressar-la! 
Organitza: Comissió de Carnaval i Esplai Movi de Sarrià

Dijous 28 de febrer
Dijous gras i arribada del Rei Carnestoltes
17 h: Taller infantil de disfresses (Pl. de la Vila)
18 h: Arribada del Rei Carnestoltes 2019 i lectura del manifest (Pl. de la Vila)
18.30 h: Rua fins a la Casa Orlandai
19 h: Lectura de les lleis del Carnaval i botifarrada d’ou popular 
19.30 h: Actuacions d’entitats del barri 

Dissabte 2 de març
Rua de Carnaval i festa de disfresses
17 h: Rua de Carnaval, i concurs  
de comparses. Sortida: Plaça de la Vila
18 h: Concert infantil amb Rumba per 
la canalla i repartiment de premis 
20 h: Ball de disfresses i concerts joves  
amb la Coordinadora de Rock de Sarrià

Dimecres 6 de març
Enterrament de la Sardina
17.30 h: Taller familiar

PROGRAMACIÓ ESPECIAL  14 / 15

JAZZ CLASS JAM - MARDI GRAS    

Dijous 7 de març, a les 20 h
Entrada: 4,50 €
Concert amb solistes de la Lo-
comotora Negra i de la Fundació 
Jazz Clàssic. Aquesta vegada, ens 
traslladaran als carrers de Nova 
Orleans per posar punt i final al 
Carnaval, i viure el Mardi Gras.



La Comissió Feminista de la Casa Orlandai 
proposa un seguit d’activitats i tallers reflexi-
ves i reivindicatives al voltant del 8 de març, 
Dia de la dona treballadora. 
Consulta els tallers relacionats  
a la pàgina 26

Del 7 al 22 de març 
Exposició: Las Kellys, col·lectiu feminista 
autorganitzat.

Dimecres 6 de març, a les 19 h
Les Veus de la República: Cuinar, netejar: 
feines que importen, amb Las Kellys, Coo-
pnet i Mujeres Latinas
Organitza SSG Coopera

Divendres 8 de març, a les 17.30 h 
Contes sota l’escala: Les tres bessones i la 
caputxeta vermella
Contacontes amb perspectiva de gènere. 
Activitat per a infants de 3 a 8 anys
 
Dissabte 9 de març, a partir de les 16 h
Especial dissabte Imperdible: Dones i música
Reivindicarem a través de la música més 
actual a l’escena barcelonina, el paper que 
juguen les dones no només a les primeres files 
del públic, sinó com a productores, creadores, 
artistes... 

Dijous 14 de març, 19 h
Presentació del llibre 7 cajas y la Octava caja, 
amb l’escriptora Dory Sontheimer.
Organitza: Plataforma Catalana de Suport del 
Lobby Europeu de Dones

Dimecres 20 de març 19 h
Les pensions de les dones, una altra discri-
minació.
Organitza: Marea Pensionista de Sarrià Sant 
Gervasi

PROGRAMACIÓ ESPECIAL

MARÇ FEMINISTA                                                                                                    

12è ANIVERSARI CASA ORLANDAI       

Divendres 5 i dissabte 6 d’abril
Dos dies que cal reservar! Paella, concerts, 
matinal familiar... Moltes activitats per a tots 
els públics!  I vine a visitar l’exposició de 
l’il·lustrador de la Casa: Gerard Nel·lo.

GUARDA’T LA DATA!



ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous 31 de gener, 28 de febrer i 28 de 
març 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 12 de gener, 9 de febrer i 9 de 
març 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 de 18 a 20 h, a partir del 10 de gener 
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. L’objectiu és 
mostrar que es pot ser un bon ‘viquipedista’ 
amb unes quantes nocions que s’ensenyaran.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 17 de gener, 21 de febrer i  
21 de març 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.

EXPOSICIONS

ACTIVITATS: EXPOSICIONS, ENTITATS DE LA CASA

SESSIONS OBERTES

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

Del 15 de gener al 4 de febrer
Grècia: del Minoic al Clàssic
Un recorregut fotogràfic, de Lluis Bordas
Projecte expositiu que consta de dues parts;  
la primera, amb el període Minoic propi de la 
illa de Creta i caracteritzat pels seus grans 
palaus; i l’època Micènica on destaquen, 
per exemple, les ciutats de Tirinto, Calidon, 
Micenes  o la Illa d’Itaca.
La segona part de la exposició, que correspon-
drà al final de l’època Arcaica i el periode Clàs-
sic, tindrà lloc durant el mes de maig del 2019
Inauguració i presentació: dimarts 15 de 
gener a les 19h

Del 14 de gener al 4 de març
La nit il·lustrada
Partint de la idea que la il·lustració literària 
no està restringida només a l’àmbit infantil, 
acollirem una mostra de diversos estils i ar-
tistes d’aquest gènere en auge en el sector, 
també en la novel·la gràfica. 
Vine a conèixer-los a L’Imperdible del diven-
dres, l’1 de febrer. 
Organitza Llibreria Peu de Pàgina

Del 7 al 22 de març
Las Kellys. Lluites de dones a la  
Barcelona precària 
L’exposició audiovisual vol reflectir l’experi-
ència del col·lectiu Las Kellys Barcelona 
(cambreres d’hotel autoorganitzades). Hi 
veurem 3 formes d’exclusió social: drets 
laborals, lluita feminista i lluita ètnica.
Organitza Comissió Feminista Casa Orlandai
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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. La Casa Orlandai s’acollirà als 
preus públics del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
pendents d’aprovació 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.

Les persones interessades en els criteris de 
reducció de preus dels tallers s’han d’adre-
çar al taulell d’informació de la Casa Orlandai 
en horari i període d’inscripció, i sol·licitar 
la informació del procediment que caldrà 
seguir.

Període d’inscripció

l NOVETAT! Per a l’alumnat dels tallers 
de tardor 2018 a partir del 3 de desem-
bre a les 11 h. Inscripció presencial i 
online. 
l Per a nou alumnat i nous tallers a 
partir del 10 de setembre a les 11 h. 
Inscripció online i presencial.
l Obertura inscripcions en línia:  
a partir del 10 de desembre  a les 11 h. 
www.casaorlandai.cat 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 I ARTS                          

L’ÒPERA I ELS SEUS DIVOS I DIVES   

Dilluns de 10.30 a 12 h. Del 14 de gener 
al 18 de març
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 II        

Dijous de 17 a 18.30 h. Del 17 de gener al 
21 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)
Descobriràs un Sistema Solar diferent, 
coneixeràs i identificaràs els estels i les cons-
tel·lacions tot mirant al cel a ull nu. Acabarem 
el curs amb una observació des del terrat!
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació 
Catalana de Conservació del Patrimoni 
Científic

LA CRISI DEL BARROC A L’ART        
I LA LITERATURA                                          

Dimecres d’11 a 12.30 h. Del 16 de gener 
al 20 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)
Entre els segles XVI i XVII, el Barroc apareix 
com a manifestació d’una crisi dels valors. 
Shakespeare, Cervantes, Caravaggio, Rem-
brandt o Bernini mostren l’esgotament de 
tot un paradigma cultural. Entendrem com la 
crisi del Barroc ens parla també de la nostra 
crisi actual.
Amb Víctor Escudero, doctor en Teoria de 
la literatura i literatura comparada

RUTES CULTURALS PER                      
BARCELONA                                          

Dimarts de 10 a 12 h. Del 22 de gener al 
26 de març
Preu: 65,63 € (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

EL CONFLICTE ISRAEL-PALESTINA:                  
UNA ANÀLISI DES DE L’ACTUALITAT

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 14 de gener 
al 4 de febrer
Preu: 29,84 € (6 hores)
És casualitat que les guerres d’Iraq (2003), 
Líban (2006) i Síria (2011) tinguin de veí un 
dels conflictes internacionals més enquistats 
que existeixen?  Aprofundirem en les causes, 
els actors i les implicacions d’aquest conflic-
te amb experts en sessions participatives. 
Coordinat per Oriol Barba, expert en el 
món àrab

FOTOGRAFIA NOCTURNA                   

Dimecres de 19.15 a 20.45 h. Del 16 de 
gener al 20 de març
Preu: 74,60 € (15 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
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TALLERS

GRÈCIA: CULTURA MINOICA I                    
MICÈNICA                                               

Dilluns de 19 a 20.30 h.  De l’11 al 25 de 
febrer
Preu: taller gratuït (4,5 hores)
Sessions destinades a fer un cop d’ull a les 
antigues cultures gregues desenvolupades 
a la Illa de Creta i al Pelonopès. Aprofitarem 
l’exposició ‘Grècia: des del minoic al clàssic’ 
per descobrir aquesta cultura tan rica.
Amb Lluís Bordas

DONA I NENA EN LA CIÈNCIA      

CIÈNCIA AMB PERSPECTIVA                   
DE GÈNERE                                            

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 6 al 27 de 
febrer
Preu: 29,84 € (6 hores)
La construcció del gènere i de les nostres 
identitats beuen de narratives culturals i d’as-
sumpcions de caràcter científic. En aquest 
taller sotmetrem les “veritats” a escrutini 
responsable per establir canals per trobar les 
nostres pròpies certeses.
Amb Trama Coop, cooperativa dedicada a 
la sensibilització social

LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA!                    

Dissabte 9 de febrer, de 12 a 13 h
Preu: taller gratuït (1 h). Per a infants de 
6 a 12 anys
Podríem dir el nom de dones científiques 
antigues o actuals? Divertim-nos desco-
brint-les i experimentem reproduint alguns 
dels seus descobriments o invents.
Amb Funbrain, ciencia divertida per millo-
rar la societat del futur

NATURA                                        

BOSSES D’OLOR!                                 

Dissabte 23 de març, de 12 a 13.30 h
Preu: taller gratuït
Anirem a l’Espai Gardenyes a agafar herbes 
aromàtiques i les posarem dins d’una bossa 
de tela per aromatitzar l’armari, l’habitació...
Activitat per a infants a partir de 6 anys
Activitat organitzada per Casa Orlandai i 
Espai Gardenyes

MENJADORES OCELLS                       

Dissabte 19 de gener, a les 11 h
Preu: 5,32 € (2 h). Infants de 6 a 12 anys
Anirem a l’Espai Gardenyes i farem una 
menjadora per a ocells, per aconseguir que 
tinguin menjar per sobreviure a l’època més 
freda de l’any. 
Amb Virotnatura

N
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EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA

INICIACIÓ A L’URBAN SKETCHING                     

Grup A: dijous de 17 a 19 h. Del 17 de 
gener al 7 de març
Preu: 79,57 € (16 hores)
Grup B: dissabtes d’11 a 13 h. Del 26 de 
gener al 23 de febrer
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. La 
primera sessió la farem al centre cívic i, les 
altres, per diversos espais de la ciutat! 
Amb Karin Astrid Eppendahl, il·lustradora 
i tallerista

ESCRIPTURA CREATIVA                    

Grup A: dilluns de 19 a 20.45 h. Del 14 de 
gener al 18 de març
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. Del 17 de 
gener al 21 de març
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, màster en creació literària i 
tallerista des del 2013

COM ESCRIURE LES MEVES               
MEMÒRIES                                             

Dimarts de 17 a 19 h. Del 5 al 26 de març
Preu: 21,28 € (8 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)
Tothom té una història pròpia plena records 
que són un tresor familiar a trametre als 
hereus. Per escriure les pròpies memòries, 
no és necessari ser escriptor: en aquest taller 
aprendràs a ordenar els records i escriure les 
teves memòries.
Amb Magí Torner Balcells, professor de 
Política de Comunicació i Promoció

EXPRESSIÓ CORPORAL

DANSA AFRICANA                               

Divendres de 18.30 a 19.30 h. Del 18 de 
gener al 22 de març
Preu: 49,73 € (10 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)

INICIACIÓ A LA DANSA DEL VENTRE 

Dimarts de 20.30 a 21.45 h: 15 i 22 de 
gener; 5, 12 i 19 de febrer; 5, 12 i 19 de 
març
Preu: 49,73 € (10 hores)
Aprendràs a escoltar el teu cos i treballar-lo 
per aconseguir una millor harmonia en el 
moviment a través de la dissociació muscu-
lar, amb fusió de tècniques i estils de dansa. 
Amb Isabel Vinardell, ballarina i professora 
de dansa des de l’any 2001

 20 / 21TALLERS

N

N



BOOTY DANCE                                     

Dimarts de 18.15 a 19.30. Del 15 de ge-
ner al 19 de març
Preu: taller gratuït (12,5 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

MÚSICA

QUE SONI!                                             

Dimecres de 19 a 20.30 h 
Taller gratuït
El món de la música no té per què ser un 
món desconegut! T’agradaria aprendre les 
dinàmiques internes de la mà de professi-
onals del sector: tècnics de so, experts en 
producció i gestió, comunicació...? Aquestes 
càpsules són aptes per a membres d’un 
grup de música, membres d’associacions 
que volen organitzar un concert... Pots apun-
tar-te a una càpsula o a totes, tu tries! 
Dimecres 30 de gener: Com llegeixo un 
rider? Què és un contrarider?
Dimecres 20 de febrer: De l’assaig al 
concert. Introducció a la producció i gestió 
musical
Dimecres 27 de febrer: I ara què?  
Com ens ho fem per fer bolos?
Dimecres 13 de març: Com arribem  
a la gent? Parlem d’estratègies  
de comunicació? 

ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 15 de gener 
al 19 de març
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

MARXA NÒRDICA I SALUT                          

Dijous de 12 a 13.30 h. Del 17 de gener 
al 21 de març
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 de 
marxa nòrdica.
Amb Nordic Walking Terapèutic (NWT)

TALLERS



ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 14 de 
gener al 18 de març
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

TONIFICACIÓ                                          

Dimecres de 20.30 a 21.30 h. Del 16 de 
gener al 20 de març
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

TONIFICA’T AMB ELS ABDOMINALS  
HIPOPRESSIUS                                        

Dijous de 12.15 a 13.15 h. Del 17 de ge-
ner al 21 de març
Preu: 49,73 € (10 hores)
Els abdominals hipopressius disminueixen la 
pressió a la panxa, estabilitzen la columna ver-
tebral 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. Del 14 de 
gener al 18 de març
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 a 20 h. Del 17 de gener al 
21 de març
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 Anna Presas, voluntària del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi

ORTOGRAFIA CATALANA PER A       
CATALANOPARLANTS                              

Dijous de 18 a 19 h. Del 17 de gener al 
21 de març
Preu: taller gratuït (10 hores)
En aquest taller repassarem les normes bà-
siques de l’ortografia per a tota aquella gent 
que parla en català però que no s’atreveix a 
escriure’l. 
Amb Anna Presas, voluntària del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN CASTELLÀ                  

Dimarts de 19 a 20 h. Del 15 de gener al 
19 de març
Preu: taller gratuït (10 hores)
En aquest taller repassarem les normes bà-
siques de l’ortografia per a tota aquella gent 
que parla en català però que no s’atreveix a 
escriure’l. 
Amb Anna Presas, voluntària del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi

TALLERS

N

 22 / 23



CONVERSA EN FRANCÈS                          

- Nivell bàsic: dimecres de 19 a 20.30 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
Del 17 de gener al 21 de març
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 15 de gener al 19 de març
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 15 de gener al 19 de març
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 14 de gener al 18 de març
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 14 de gener al 18 de març
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

ENGLISH WITH TEDTALKS                    

Dijous de 19 a 20.30 h. Del 17 de gener 
al 21 de març
Preu: 74,60 € (15 hores). Per inscriure’s 
a aquest curs caldrà fer una entrevista 
personal amb la professora
This course is for students with near-native 
proficiency in reading, writing, speaking, and 
comprehension. Discussions will be taken 
from Internet TedTalks involving such areas 
as science, art, literature, business, and 
technology. Pre-enrollment qualifying exam 
required.
Amb Brenda Franks i Tess Newman, de 
l’International Womans Club of Barcelona

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 16 de gener al 20 de març.
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
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COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 16 de gener al 20 de març  
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h.  
Del 17 de gener al 21 de març
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 PER A GENT GRAN                         

- Grup A: dilluns de 12 a 13.30 h. Del 14 
de gener al 18 de març
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h. Del 17 
de gener al 21 de març
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

TXI-KUNG I MEDITACIÓ                             

Dimecres de 20.15 a 21.30 h. Del 16 de 
gener al 20 de març
Preu: 62,16 €
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, Màster de posformació 
Sadhana

MEDITACIÓ SUFÍ                                  

Dimarts 29 de gener, 26 de febrer i 26 
de març 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
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FEMINISME                                        

BOOTY DANCE                                      

Dimarts de 18.15 a 19.30 h. Del 15 de 
gener al 19 de març
Preu: taller gratuït (12,5 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.

FES EL TEU PIN FEMINISTA!               

Dissabte 9 de març, horari per confirmar
Preu: taller gratuït (3 hores). 
Amb una impressora 3D i un programari 
obert i ben senzill d’utilitzar, podràs crear el 
teu propi pin feminista: el dissenyaràs, impri-
miràs i el podràs portar allà on vulguis!
Amb CIM UPC

CIÈNCIA AMB PERSPECTIVA                   
DE GÈNERE                                              

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 6 al 27 de 
febrer
Preu: 29,84 € (6 hores)
La construcció del gènere i de les nostres 
identitats beuen de narratives culturals i d’as-
sumpcions de caràcter científic. En aquest 
taller sotmetrem les “veritats” a escrutini 
responsable per establir canals per trobar les 
nostres pròpies certeses.
Amb Trama Coop, cooperativa dedicada a 
la sensibilització social

COMUNICACIÓ FEMINISTA                   

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 4 al 18 de 
març
Preu: 22,38 € (4,5 hores)
El taller donarà eines per a poder repensar la 
realitat i treballar-la a través de la
comunicació, amb una perspectiva feminis-
ta, inclusiva i lliure d’estereotips. Parlarem 
d’economies feministes, comunicació exter-
na i interna. 
Amb La Clara Comunicació, cooperativa de 
comunicació ètica i feminista

INFANTIL I FAMILIAR                    

Tallers infantils: per a nens i nenes  
de 0 a 12 anys

CAPOEIRA INFANTIL                            

Dilluns de 17.30 a 18.30 h. Del 14 de 
gener al 18 de març
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

LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA!                   

Dissabte 9 de febrer, de 12 a 13 h
Preu: taller gratuït (1 h). Per a infants de 
6 a 12 anys
Podríem dir el nom de dones científiques 
antigues o actuals? Divertim-nos desco-
brint-les i experimentem reproduint alguns 
dels seus descobriments o invents.
Amb Funbrain, ciencia divertida per millo-
rar la societat del futur

TALLERS

N

N

N

N



26 / 27GRUPS

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 CASTANYOLES ORLANDAI          
(rius_noguera@hotmail.com) 
Dimecres de 16.30 a 18.30 h
Vine amb roba El grup de Castanyoles 
Orlandai convida, per a qui no ens conegui, 
a compartir el plaer de tocar aquests petits 
instruments fets d’un material tan noble i càlid 
com és la fusta. A més de passar-nos-ho bé, 
farem música i aprendrem el mètode Maleras, 
que ens permetrà interpretar partitures i anar 
augmentant la dificultat en l’art de tocar les 
castanyoles. Animeu-vos-hi!! 

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 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

GENER

Dimecres 9 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA. Blockchaince, amb l’associació  
Blockchaince Catalunya 

Dijous 10 19 h AC D’INV. MARXISTES. Fiscalitat, amb José Juan Ferreiro, catedràtic de la UB. 

DivenDres 11 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Música: La nit del Caos

Dilluns 14 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Madame Butterfly, de Puccini. Preu: 4,50 €

Dimarts 15 19 h Presentació de l’exposició: La Grècia Minòica

Dimecres 16 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Canvis en la terra, amb Montserrat Torné, ICTJA-CSIC i 
RACAB. Entrada: 3 € 

Dijous 17 19 h CÀPSULES VESPERTINES. Ficcions cinematogràfiques de la feminitat, 
amb Annalisa Mirizio (UB). Entrada: 3 € 

Dijous 17 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 17 19 h AMICAL VIQUIPEDIA: Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipèdia

DivenDres 18 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Teatre musicat: Les extraordinàries 
aventures de Fiona Pereshtroikovitx.

Dissabte 19 11.30 i 
12.30 h MATINALS FAMILIARS. Dansa participativa: Un món de cartró. Entrada: 3 €

Dissabte 19 12 h Taller: fem una menjadora per als ocells! Inscripció prèvia

Dimecres 23 20 h Parlem en família: límits 

DivenDres 25 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Música: CO-Jam: Jam de cantautors/es 
del Cafè Orlandai Cooperativa

Dimecres 30 19 h CAFÈS LITERARIS: Res s’oposa a la nit, de Deplhine de Vigan, amb 
Meritxell Joan Rodríguez. Entrada: 3 €

Dijous 31 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Del 15 de gener al 4 de febrer. Exposició: Grècia: del Minoic al Clàssic. Un recorregut 
fotogràfic, de Lluis Bordas
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FEBRER

DivenDres 1 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Il·lustració i música: La nit il·lustrada 

Dissabte 2 20 h Mostra Barris en dansa, al Teatre de Sarrià. 

Dimecres 6 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Nous i vells feixismes, amb l’Associació  
Catalana d’Investigacions Marxistes

DivenDres 8 17.30 h DIA INTERNACIONAL DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA.  
Les idees de l’Ada

DivenDres 8 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Poesia: Ja no comprenc res

Dissabte 9 12 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dilluns 11 19 h DIA INTERNACIONAL DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA.  
Viquitrobada de dones científiques

Dimecres 13 19 h Xerrada 15M: Hem de tancar les nuclears?, amb Xavier Bohigas doctor en 
Física i professor de la UPC

Dijous 14 19 h CÀPSULES VESPERTINES. La dona en el teatre. Entrada: 3 € 

DivenDres 15 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Dansa: UnoxUno 

Dissabte 16 12 h MATINALS FAMILIARS. Titelles: Tantaka Teatre presenta El Peix irisat.  
Entrada: 3 €

Dimecres 20 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Canvis en els animals, amb Lluis Tort, Departament de Biologia 
Cel.lular, de Fisologia i d’Immunologia, UAB. Preu 3 €

Dimecres 20 20 h Parlem en família: toxicitat ambiental 

Dijous 21 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 22 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: CO-Jam: Jam de cantautors/es 

Dilluns 25 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Elisir d’amore, de G.Donizetti. Preu: 4,50 €

Dimecres 27 19 h CAFÈS LITERARIS: Secundaris, Núria Cadenes, amb Núria Cadenes, 
l’autora. Entrada: 3 € 

Dijous 28 17-20 h

CARNAVAL
Dijous gras:
17 h Taller infantil
18 h Arribada del Rei Carnestoltes 2019 i lectura del manifest
18.30 h Rua fins a la Casa Orlandai
19 h Lectura de les lleis del Carnaval i botifarrada d’ou popular
19.30 h Actuacions

Dijous 28 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Del 14 de gener al 4 de març. Exposició: La nit il·lustrada



CALENDARI

MARÇ

DivenDres 1 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: MAVICA i Bianca Steck

Dissabte 2 de 17 
 a 20 h

CARNAVAL
17 h Rua de Carnaval, concurs de comparses. Sortida: Plaça de la Vila.
18 h Concert familiar de Carnaval!
20 h Ball de disfresses, concerts.

Dimecres 6 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Cuinar, netejar: feines que importen, amb 
Las Kellys, Mujeres Latinas i CoopNet. Organitza SSG Coopera.

Dimecres 6 19 h CARNAVAL: Enterrament de la Sardina

Dijous 7 19 h AC D’INV. MARXISTES. Feminisme i marxisme

Dijous 7 20 h JAZZ CLASS JAM: Locomotora Negra i Fundació Jazz Clàssic. Preu: 4,50 €

Dissabte 9 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI. Dansa: Activitat de descoberta. Preu: 3 €

Dissabte 9 16 h JORNADA DONES I MÚSICA

Dimecres 13 20 h Parlem en família: l’art en la primera infància 
Dijous 14 19 h CÀPSULES VESPERTINES. Les dones en les arts plàstiques. Entrada: 3 € 

Dijous 14 19 h Presentació del llibre: 7 cajas y la octava, amb Lobby de dones

DivenDres 15 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Teatre: Còctel escènic

Dissabte 16 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI. Dansa: Francesca Salcedo presenta  
Nadons a la Casa Orlandai. Preu: 3 €

Dimecres 20 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Canvis en l’atmosfera, amb Javier Martín Vide, Institut 
de Recerca de l’Aiuga ( UB ) i RACABB. Entrada: 3 €

Dimecres 20 19 h Les pensions de les dones, una altra discriminació.amb  Marea Pensionista

Dijous 21 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 22 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Ljubliana & the seawolf

Dissabte 23 10-14 h FESTA DE LA PRIMAVERA amb Somnatura i ECOCO

Dissabte 23 12 h Taller de bosses d’olor: taller infantil. Inscripci´p prèvia

Dilluns 25 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. La Gioconda, de A. Ponchielli. Preu: 4,50 €

Dimecres 27 18 h Presentació: Donants de memòria

Dimecres 27 19 h CAFÈS LITERARIS: Estimada vida, d’Alice Munro. Preu: 3 €

Dijous 28 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 29 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: CO-Jam: Jam de cantautors/es

Dissabte 30 18.30 h Concert del Cor l’Antàrtida

Del 7 al 22 de març. Las Kellys. Lluites de dones a la Barcelona precària 
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ABRIL

Dimecres 3 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: I ara què? Triar escola.

DivenDres 5 21 h L’IMPERDIBLE DEL 12è ANIVERSARI Música: La Ludwig Band +  
el Pèsol Ferèstec

Dissabtr 6 tot  
el dia 12è ANIVERSARI de la Casa Orlandai

Dimecres 10 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Canvis en la recerca, amb Núria Montserrat, Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya ( IBEC) 3 €

DivenDres 12 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Pumarejo a l’exili

CALENDARI

llegenDa:
FESTA MAJOR = activitat destacada

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

12è ANIVERSARI CASA ORLANDAI       

Divendres 5 i dissabte 6 d’abril
Dos dies que cal reservar! Paella, concerts, 
matinal familiar... Moltes activitats per a tots 

els públics!  I vine a visitar l’exposició de 
l’il·lustrador de la Casa: Gerard Nel·lo.

GUARDA’T LA DATA!



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
Telegram: 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


