
CONVOCATÒRIA DISFRESSA LA CASA ORLANDAI 2019 
 

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO)  és una entitat sense ànim de lucre que             
gestiona el Centre Cívic Casa Orlandai (al barri de Sarrià) a partir del model de gestió                
ciutadana, que entén que són els propis veïns i veïnes els que decideixen què fer en un                 
espai públic com aquest centre cívic. 
Es fan un gran nombre d’activitats i de tipus molt divers, des de xerrades fins a concerts,                 
passant per obres de teatre, tallers, projecció de pel·lícules, activitats infantils o festes             
populars. És recomanable entrar a la pàgina web  www.casaorlandai.cat o visitar el centre             
per fer-se una idea de tot el que genera. 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar l’oportunitat a persones creatives del          
barri d’assessorar l’ACCO i la Comissió de Carnaval de Sarrià en la disfressa de la               
Casa durant la celebració del Carnaval 2019. 
 
2.       CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
Del 1993 fins al 2003, l’Escola Orlandai transformava la seva aparença durant l’època del              
Carnaval lluint una disfressa que ocupava tota la façana del Carrer de Jaume Piquet, entre               
d’altres espais del mateix edifici. Quan l’escola es va convertir en centre cívic es va voler                
mantenir aquest fet característic, apostant perquè els veïns i veïnes de Sarrià col·laboressin             
en aquesta gran disfressa. 
Actualment, la major part de la disfressa corre a càrrec de l’Esplai Movi, el Banc del Temps                 
de Sarrià-Sant Gervasi i Hort de la Vila: la Comissió de Carnaval (formada per membres de                
l’ACCO, membres d’altres entitats del barri i veïns i veïnes a títol individual) escull el tema                
central del Carnaval i s’anima als tres grups a decorar la Casa. 
  
Aquest 2019, es vol recuperar la tradició de l’Escola Orlandai, una tradició coherent amb la               
voluntat d’investigar en l’art de la intervenció transformadora de l’entorn, fent que la Casa              
tingui una disfressa insòlita durant uns dies. I per fer-ho, volem comptar amb             
l’assessorament d’un/a professional del món de l’art, qui s’encarregarà de desenvolupar la            
proposta artística per tal que els membres de l’Esplai Movi, el Banc del Temps de               
Sarrià-Sant Gervasi, Hort de la Vila i tothom que s’hi vulgui sumar puguin participar de la                
decoració de l’equipament. 
Aquest projecte ha de cenyir-se a una temàtica social del barri de Sarrià i donar les eines                 
necessàries per fer una creació comunitària unitària, apta per a totes les edats i que fomenti                
el reciclatge i el reaprofitament de materials. Ha de ser una proposta amb la que tothom (ja                 
sigui de forma comuna en una entitat o de forma particular) pugui fer una part de la                 
disfressa mantenint-ne l’aspecte estètic i artístic i aportar-hi el seu granet de sorra. 
 
  
3.    LLIURAMENT DE LES PROPOSTES 
El Carnaval del 2019, se celebrarà del 28 de febrer al 6 de març del 2019, però durant la                   
setmana prèvia ja es vol lluir la Casa ben disfressada. La data límit per entregar la proposta                 
és  dimarts 15 de gener, abans de les 12h . 

http://www.casaorlandai.cat/
http://www.casaorlandai.cat/


La Comissió de Carnaval es reunirà per escollir el projecte guanyador, i el veredicte es farà                
públic el dimarts 18 de gener. 
Cal enviar la proposta per mail a comunicació@casaorlandai.cat, indicant a l’assumpte           
“Disfressa la Casa 2019”. 
 
4.    PREMI 
La dotació econòmica d’aquest premi és de 300 € 
 
5.   PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 
La proposta que cal enviar en PDF ha d’incloure: 
-      Projecte artístic (màxim 2 pàgines) 
-      Pressupost (màxim 200 € en material) 
-      Plantilles per poder produir de forma individual els diversos elements de la disfressa 
-      Propostes de materials per treballar ( el màxim de material reciclat ) 
  
  
 


