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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



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 ❘ Associ-
ació Artistes de Sarrià ❘ Associació Blockchain 
Catalunya ❘ Associació Catalana de Dansa Lliure 
❘ Associació Catalana de Dislèxia ❘ Associació 
Catalana Investigacions Marxistes ❘ Associació 
Cedre per la Promoció Social ❘ Associació per la 
Cooperació Cat Sya ❘ Associació Cultural Indian 
Runners ❘ Associació de Diablesses i Diables de 
Sarrià ❘ Associació Free Gospel Choir ❘ Associa-
ció Grups, aprenentatge i salut ❘ Barcelona Nest 
❘ Barcelona Women’s Network ❘ Cafè Orlandai 
SCCL ❘ Ciència en Societat, Fundació Privada ❘ 
Club de Patchwork ❘ Comissió de Festes del Ro-

ser 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’En-
quadernació ❘ Grup, espai de psicoteràpia tre-
ball corporal ❘ Grup de Tertúlies Fotogràfiques ❘ 
Grup Puntes de Coixí ❘ Grup de Teatre Orlandai 
❘ Grup d’usuaris CHMLC ❘ Illa de l’Aire ❘ Internati-
onal Women’s Club Of Barcelona ❘ Marea Pensi-
onista ❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Su-
port al Lobby Europeu de Dones ❘ Rotary Club 
de Barcelona - Sarrià ❘ Som natura ❘ 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 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) 
Aquest Cafè científic s’inclou dins de la pro-
gramació del trimestre passat “Com s’orga-
nitza la vida”

LES ALTRES ABELLES                               

Dimecres 15 de maig

Quan pensem en les abelles, sempre pensem 
en l’abella de la mel, però la majoria no són ni 
viuen com elles. Busquen forats, tallen fulles, 
agafen reïna, son solitàries, fan envans de 
fang... Quina «feina» fan a la natura?  
Com podem contrarestar el seu declivi? 
Amb Javier Losarcos, professor de Biologia i 
col·laborador del CREAF 

HUMANS OCULTS                                       

Dimecres 12 de juny
Fins ara crèiem que l’espècie humana havia 
estat diferenciada i aïllada genèticament des 
de la seva aparició. Però les noves tècniques 
de laboratori han detectat que fins fa pocs 
centenars d’anys hi havia altres espècies hu-
manes molt properes a nosaltres. Com s’han 
trobat aquestes poblacions ocultes?
Amb Òscar Lao, del CNAG
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CAFÈS CIENTÍFICS: POBLACIONS OCULTES                                                    

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

En Biologia, entre els humans i els éssers vius hi ha poblacions que ens són ocultes. Per 
una banda, cal observació; de l’altra, les noves tècniques de laboratori i de seqüenciació 
desenvolupades en les darreres dècades ens les fan visibles.
Organitza: Fundació Ciència en Societat

PINT OF SCIENCE                                 

Dilluns 20 , dimarts 21 i dimecres 
22 de maig, a les 20 h
Ciència al Cafè? Acollirem l’esdeve-
niment que es realitza simultània-
ment a grans ciutats. Seran tres dies 
de xerrades de divulgació científica 
en diferents àmbits de la nanotec-
nologia, aptes per a totes les ments. 
El Pint of Science convida els/les 
investigadors/es més punters/es a 
compartir coneixements en un  
ambient relaxat i pròxim.



ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: L’ANTIGA IUGOSLÀVIA                                                                 

UNA TOMBA PER A BORIS DAVIDOVIČ,
DE DANILO KIŠ                                            

Dimecres 24 d’abril

Una tomba per a Boris Davidovič és un 
contrallibre dels records d’infantesa que van 
marcar Danilo Kiš. Tot i així no ens trobem 
davant d’un retrat del Gran Terror estalinià. 
Kiš s’oposa a la descripció realista, obligant 
el lector a involucrar-se en l’escena. 
Amb Simona Škrabec, escriptora, filòloga, 
estudiosa de la teoria literària i traductora

EL PONT SOBRE EL DRINA,                   
D’IVO ANDRIĆ                                              

Dimecres 29 de maig

En aquest text, Andrić no només reconstrueix 
la història d’aquest pont ubicat a l’actual ciu-
tat bòsnia de Visegrad sinó que és capaç, a 
través de les diferents situacions i personat-
ges, d’explicar-nos la realitat social en aquest 
territori des que hi arribaren els otomans.
Amb amb Jaume Muñoz Jofre, historiador

EL MUSEU DE LA RENDICIÓ INCONDI- 
CIONAL, DE DUBRAVKA UGREŠIĆ       

Dimecres 26 de juny

Berlín, en aquesta obra, és l’indret que acull 
un bon grapat de refugiats provinents de 
diversos països europeus. La ciutat és aquí 
el lloc des d’on el desplaçat pot escoltar-se 
i raonar sobre l’enyorança dels paisatges 
destruïts del seu passat.
Amb Àlex Matas Pons, professor de teoria de 
la literatura i literatura comparada a la UB

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

En lloc de submergir-nos en la literatura sobre la recent guerra dels Balcans, descobrirem 
autors nascuts en aquesta antiga entitat política. Ho farem a través d’un clàssic d’Ivo Andrić, 
de set relats biogràfics redactats a la manera de Borges i d’una novel·la sobre l’exili escrita 
per una refugiada de la guerra dels Balcans. 



LA BELLESA                                              

Dijous 11 d’abril

Què és la bellesa? Per què existeix? Som 
conscients de com condiciona el nostre 
dia a dia? Mitjançant diferents disciplines, 
farem un recorregut històric per les diferents 
concepcions de bellesa i abordarem des 
d’una perspectiva crítica aquestes i d’altres 
qüestions. 
Amb Eduard Cairol Carabí, doctor en  
Filosofia i professor d’Història i Teoria de l’Art 
a la UPF

LA FI DE LA VERITAT.                               
IDEES AL VOLTANT DE LA CRISI DE      
REPRESENTACIÓ                                      

Dijous 16 de maig

Ja fa temps que la veritat no existeix. S’han 
acabat totes les certeses, però, gràcies a 
les noves tecnologies, presenciem el món 
mitjançant una representació audiovisual 
multipantalla i ficcionalitzada. La veritat, ha 
estat substituïda per la mentida. Com hem 
arribat fins aquí? Cap a on ens dirigim? 
Amb Martí Gallén Muñoz, graduat en Cine-
matografia per l’ESCAC i dramaturg

L’AMOR                                                     

Dijous 6 de juny

Quin és el pensament amorós que hem incor-
porat, qui l’explota i qui n’abusa? És l’amor 
finalment una passió de la dominació o de 
l’emancipació? Contribueix a reproduir les 
desigualtats o pot subvertir-les? Pot ser una 
força productiva i no només reproductiva? 
A través del projecte Trilogia dels conceptes 
deixalla, Mireia Sallarés s’ha qüestionat el 
prestigi polític de conceptes com la veritat, 
l’amor o el treball. Servint-nos de la seva 
obra «Kao Malo Vode Na Dlanu» –«Com una 
mica d’aigua al palmell de la mà» en llengua 
sèrbia–, reflexionarem sobre tot plegat.
Amb Mireia Sallarès, artista i autora del do-
cumental Kao Malo Vode Na Dlanu

Dijous a les 19 h 
Entrada: 3 €

En aquesta segona càpsula debatrem al-
gunes de les grans veritats o relats que ens 
han acompanyat durant generacions i que 
darrerament han estat discutides. Encara 
és possible parlar de la veritat? Com ens 
segueix afectant el mite de l’amor romàntic? 
Com ens condiciona i canvia l’existència 
d’allò considerat bell?
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CÀPSULES VESPERTINES: ELS GRANS RELATS                                                       



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 al mes t’obrim el nostre escenari! 
Amb la col·laboració del Cafè Orlandai Cooperativa

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 Ludwig Band que portarà 
el seu LP damunt de l’escenari.

Divendres 12 d’abril, 20 h
Música
L’Imperdible del Pumarejo
Acollirem el col·lectiu musical de Vallcarca, el 
Pumarejo, que aterra a Sarrià amb ganes de 
presentar les seves propostes.

Divendres 26 d’abril, 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 3 de maig, 20 h
Dansa itinerant
Fre3 Bodies al carrer!
FRE3 BODIES torna a la Casa Orlandai amb 
motiu del Dia de la Dansa. Aquests joves 
talents proposen una invasió de l’espai urbà: 
un itinerari per descobrir el barri des d’una 
altra perspectiva amb el cos i el moviment 
com a eixos principals. Inici recorregut: Plaça 
Sant Vicenç de Sarrià.

Divendres 10 de maig, 20 h
Música
Ars Nova Fest
Alavedra, Urpa, Estruç, Trinitat Nova i Panto-
crator. Us sonen? Veniu a descobrir artistes 
emergents del panorama català que aposten, 
des de diferents gèneres i disciplines, per 
una proposta independent i transgressora.
A càrrec de Col·lectiu Pantocràtor

Divendres 17 de maig, 20 h
Poesia (En el marc de la Setmana de la Poesia)
Fumarada.
La Irene Anglada, la Marina Estruch i la Roser 
Casamayor diran poemes seus i d’altres 
acompanyades del contrabaix i el sinte per 
l’Ignasi Bosch i la bateria de l’Andreu Tixis 
(aka Duvium). Un recital que es vol viatge i 
fumarada. 

ACTIVITATS: CICLES



Divendres 24 de maig, 20h
Circ
Combinat Tortuga
Al Pati d’en Marcel aterra el circ contempo-
rani més innovador amb roda cyr, equilibris 
acrobàtics i acrodansa!!
Amb el Centre de les Arts del Circ Rogelio 
Rivel

Divendres 31 de maig, 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 7 de juny, 20 h
Teatre – Commedia dell’arte
La comèdia de l’olla
El grup de teatre jove de la Casa Orlandai 
“Quina pinta” presentaran l’obra “La comèdia 
de l’olla”, una adaptació de l’obra homònima 
de Plaute, gran dramaturg de l’antiga Grècia.

Divendres 14 de juny, 20 h
Teatre
El grup de teatre per a joves de la Casa Or-
landai ens mostrarà una peça creada durant 
el trimestre. No t’ho perdis!

Divendres 21 de juny, 20 h
Música
Marialluïsa
El quartet igualadí de pop debuta amb el 
seu EP “Pren-t’ho amb calma”: el vindran a 
presentar a la Casa Orlandai, en un concert 
íntim i proper.

CICLES  8 / 9

REVETLLA DE SANT JOAN                  

Diumenge 23 de juny
Com cada any, celebrarem la Revetlla de 
Sant Joan al barri!!! Sopar de revetlla a càrrec 
del Cafè Orlandai Cooperativa, rebuda de 
la Flama del Canigó i ball a ritme de focs i 
petards!!

Organitzen: Diables infantils de Sarrià,  
Diablesses i diables de Sarrià, Associació 
de Veïns de Sarrià i Centre Cultural Casa 
Orlandai.



LA BOHEME, DE G. PUCCINI                 

Dilluns 8 abril

Explicarem com s’ho fa Puccini per emo-
cionar-nos tant amb la història d’aquests 
“bohemis” i dels seus amors, amb París com 
a teló de fons.

LES PÊCHEURS DE PERLES,                  
DE G. BIZET                                               
 
Dilluns 6 de maig 

A part de Carmen, Bizet ens regala aquesta 
òpera plena d’ambientació exòtica on no hi 
falten belles melodies i un trio amorós on 
l’amistat i l’amor es posen a prova.
Aquesta conferència forma part del progra-
ma del Festival Òpera en ruta que organitza 
el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Activitat gratuïta

TOSCA, DE G. PUCCINI                           

Dilluns 3 de juny

En una Roma políticament convulsa, Tosca 
és una heroïna Pucciniana lliure, apassionada 
i forta. Haurà de salvar el seu amant Cavara-
dossi i superar el xantatge sexual d’Scarpia, 
tot immers en una música gairebé cinemato-
gràfica.

10 ANYS ÒPERA ENTRE BAMBOLINES   
 
Del 2 al 15 de maig
Exposició dels cartells més destacats del 
cicle de conferències “Òpera entre bam-
bolines” que enguany celebra el seu 10è 
aniversari.

Dijous 30 de maig, a les 20 h
Concert aniversari 10 anys d’Òpera entre 
Bambolines al Teatre de Sarrià. 
Celebrarem els 10 anys de l’Òpera entre 
Bambolines amb un concert al Teatre de 
Sarrià. Hi cantarà el Marc Sala acompanyat 
d’altres cantants de l’escena operística.

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                                                                                



DEBAT ELECCIONS MUNICIPALS         

Dimecres 8 de maig
Abans que comenci la campanya electoral 
de les eleccions municipals convidarem als 
principals grups polítics a presentar i debatre 
les seves propostes polítiques sobre el barri 
de Sarrià, sobre el districte i la ciutat. 

Organitzat per el diari El Jardí de Sant Gerva-
si i Sarrià i la Casa Orlandai

AGRICULTURA I NATURA DE                    
PROXIMITAT                                              

Dimecres 5 de juny
Les ciutats s’han dissenyat denses, eliminant 
el verd i el camp.Una clara conseqüència 
n’és el canvi climàtic. Realment natura i ciutat 
són antagòniques? Quines són les claus per 
construir una ciutat verda i saludable per a 
tothom? Què cal per garantir l’accès equitatiu 
a la natura?

Amb la col·laboració amb Som Natura, 
Ecocomissió i Espai Gardenyes

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 publica). 
Ponents i ciutadania parlarem de política,  
sociologia, comunicació, història, economia... 
des d’una perspectiva teòrica però també 
pràctica i vivencial.

CICLES  10 / 11

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES   

Aquest trimestre, l’Associació Catalana d’Investigaciosn Marxistes ens ha preparat 3 presenta-
cions de 3 llibres diversos, que promouen el pensament marxista i l’acció de la transformació 
social del passat i present.

Dijous 11 abril, a les 19 h 
Paisatges després de la batalla:  
Geografies de la crisi immobiliària.
Amb Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech, 
Departament de Geografia de la URV

Dijous 9 de maig, a les 19 h
Un fin del mundo. Constitución y demo-
cracia en el cambio de época.
Amb Juan Ramon Capella, catedràtic de la UB

Dijous 13 de juny, a les 19 h
Economia mundial. Desconstruint el  
capitalisme global, de Gemma Cairó,  
Ramon Franquesa, Irene Maestro-Yarza, Xavi 
Martí González i Juan Carlos Palacios Cívico.
Amb Ramon Franquesa 



PARLEM EN FAMÍLIA!                              

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

Dijous 16 de maig a les 20h
La sexualitat a la petita infància

Dijous 6 de juny a les 20h
Parlem de nosaltres! 
En aquesta darrera sessió del cicle Parlem en 
Família parlarem de nosaltres, de com ens sen-
tim com a famílies a l’hora d’encarar la criança 
dels nostres fills/es.

ACTIVITATS: CICLES

Dissabtes a les 11 h
Entrada: 3 € (inscripció prèvia al web)
Aforament limitat

Dues experiències escèniques per gau-
dir en família amb els més petits de casa, 
liderades per Berta Puigdemassa, música i 
arpista.

Dissabte 11 de maig
Activitat de descoberta i preparació.  
A través de diferents dinàmiques auditives, 
els més petits tindran un primer contacte 
amb l’arpa.

Dissabte 18 de maig
Música per a nadons. Experiència musical 
i visual, i també tàctil, de màxima proximitat 
amb els nadons. Ens endinsarem en un 
espai màgic on la protagonista serà l’arpa i 
el teatre d’objectes.

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 24 mesos.

NADONS A LA CASA ORLANDAI         CONTES SOTA L’ESCALA                         

Divendres a les 17.30 h
Activitat gratuïta

Del 5 d’abril al 14 de juny
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 n’explicarem un altre d’inventat, el 
“conte dins el conte”! I per acabar, farem una 
dinàmica relacionada amb allò més especial 
d’aquests contes: cantar una cançó, fer manu-
alitats, un joc de mímica...

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

Dissabte 6 d’abril, a les 17 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

EL BOTÓ MÀGIC                                      

Dissabte 18 de maig, a les 12 h
Música inclusiva
Conta-contes de teatre i música inclusiva. 
Format per persones amb i sense diversitat 
funcional, el Botó Màgic oferirà entreteniment 
als més petits contribuint a la inclusió social. 
Espectacle per a infants de 3 a 6 anys
A càrrec de l’entitat Aspasim

BOMBOLLES GEGANTS                              

Dissabte 15 de juny, a les 12 h
Art i experimentació
Com és possible?!! Una bombolla de sabó 
més gran que el teu cap!! Vols fer-ne amb  
les teves pròpies mans? Omplirem l’Espai 
Gardenyes de bombolles de sabó de dife-
rents mides! Les farem ballar i volar!
Espectacle per a tots els públics

MATINALS FAMILIARS                                                                                                

Activitats gratuïtes 

Espectacles de petit format per a tota la família

RENOVA LA TEVA ROBA                          

Del 27 al 30 de maig
Encara no coneixes aquesta alternativa 
de consum? Porta’ns la roba que ja no fas 
servir i et donarem uns cupons. Els podràs 
intercanviar per peces de segona mà el dia 
de l’intercanvi (1 de juny). Cada persona pot 
donar un màxim de 10 peces. No s’accepta 
roba en mal estat ni sabates. Per a més infor-
mació consulta el nostre web.

Dies de recollida: de dilluns 27 al dijous 30 
de maig, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Dia de l’intercanvi: divendres, 31 de maig, 
de 18 a 20 h



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

12È ANIVERSARI DE LA CASA ORLANDAI                                                                

Aquest 2019, la Casa Orlandai celebra el seu 12è aniversari, un any més d’art, convivència i 
transformació social: 3 dies plens d’activitats obertes a tothom per celebrar-ho.  
Durant aquests dies, podràs veure una exposició amb les il·lustracions de Gerard Nel·lo,  
il·lustrador de la Casa Orlandai. 

Dijous 4 d’abril

18 h Inauguració exposició Parelles Artístiques Fundació Privada CHM Les Corts
18.30 h Lectura dramatitzada: El darrer viatge de Tolstoi, Teatrerus Orlandai

Divendres 5 d’abril

17.15 h Contes sota l’escala: Què llegeixen els animals?
18.30 h Ruta històrica per Sarrià. Inscripcions prèvies a info@casaorlandai.cat i  
www.barcelona.cat/cccasaorlandai
19 h Housecape: les parets de la casa amaguen molts misteris. Vols jugar-hi? 
Inscripcions per grups màxim de 5 persones. 
Membres de l’ACCO del 25 al 27 de març, i obert a tothom a partir del 28 de març.
21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES,  
amb El Pèsol Ferèstec i la Ludwig Band

Dissabte 6 d’abril

11.30 – 13.30 h Mostra d’Entitats de l’ACCO, 
espai de joc lliure 0-3 anys a càrrec d’Espa Nats, 
jocs gegants a càrrec de l’Esplai MOVI i activitats 
familiars.(Pl. Xiprer)
13 h Jazz Vermut amb solistes de la  
Locomotra Negra (Pati d’en Marcel)
14.30 h Paella popular (organitzada per  
l’ACCO amb el suport de l’Ecocomissió) 
16 h Sobretaula al pati!!!
17.30 h Espectacle familiar: Ubuntu
18.30 h Cercavila. Mostra del Festivalet de  
Música i dansa tradicional de Sarrià.  
A càrrec de l’Escola de música Can Ponsic.
21 h Concerts d’Aniversari:  
Habla en mi en presente + grup per confirmar
(Pati d’en Marcel)

I més sorpreses!!!!!  
Estigues atent/a a les xarxes!!
#12anysCasaOrlandai

O+S



DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA                                                                     

En motiu del Dia Internacional de la Dansa 
(que se celebra el 29 d’abril), agrupem diver-
ses activitats per moure l’esquelet i contem-
plar ballarines i ballarins. 

Divendres 3 de maig
18 h Mostra de l’Associació Catalana de 
Dansa Lliure, al Pati d’en Marcel 
20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Fre3 
Bodies al carrer!
FRE3 BODIES torna a la Casa Orlandai amb 
motiu del Dia de la Dansa. Aquests joves 
talents proposen aquest cop una invasió de 
l’espai urbà . Una proposta itinerant per des-
cobrir el barri des d’una altra perspectiva amb 
el cos i el moviment com a eixos principals. 
Inici recorregut: Plaça Sant Vicenç de Sarrià.

Dissabte 4 maig, durant tot el dia
Marató de dansa. 
Treu el ballarí/na que portes dins i atreveix-te 
a provar tots els estils de dansa que vulguis! 
Dissabte 4 de maig, la Casa Orlandai es 
convertirà en un espai on la dansa ocuparà 
cada racó perquè puguis provar nous estils de 
dansa o seguir explorant els que ja coneixes 
amb diverses escoles de dansa del barri.
Preu: tallers gratuïts. Inscripcions i info al web
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Els equipaments municipals del Districte 
organitzem, entre l’1 i el 9 de juny, un conjunt 
d’activitats relacionades amb l’agricultura de 
proximitat. Podreu consultar tota la informa-
ció a www.bcn.cat/sarria-santgervasi. 

Dissabte 8 de juny a les 11 h
Vine a l’Hort! Jornada de Portes Obertes a 
l’Espai Gardnyes
Vine a descobrir l’hort comunitari de Sarrià, 
coneixeràs el seu funcionament i organització 
de primera mà tot plantant tomàquets, apis i 
cogombres.
A càrrec d’Espai Gardenyes i l’Ecocomissió

Dimecres 5 de juny 19 h
Agricultura i natura de proximitat
Les ciutats s’han dissenyat denses, eliminant 
el verd i el camp.Una clara conseqüència 
n’és el canvi climàtic. Realment natura i ciutat 
són antagòniques? Quines són les claus per 
construir una ciutat verda i saludable per a 
tothom? Què cal per garantir l’accès equitatiu
a la natura?
Amb la col·laboració amb Som Natura, 
Ecocomissió i Espai Gardenyes

AGRICULTURA DE PROXIMITAT                                                                              
O+S



Dissabte 15 de juny, a les 12 h
Taller estampació TOPMANTA
Farem un petit tastet d’estampació amb la 
marca col·lectiva TopManta per descobrir la 
manera de treballar i dissenyar la roba.
Amb Sindicat Popular de Venedors Ambulants

Dimecres 19 de juny, a les 19 h
Documental DiomCoop 
Diom significa coratge, una força interior amb 
que centenars de persones s’aixequen cada 
matí per no sentir-se excloses de la societat. 
A Barcelona, un grup de manteres i manters 
s’aventura a posar en marxa un negoci de ven-
da ambulant impulsat per l’Ajuntament: una 
cooperativa que vol oferir treball digne i docu-
ments legals a persones en situació irregular 
en la ciutat. Aconseguiran tirar endavant?
Produit per Quepo’, amb DiomCoop

Organitza: el col·lectiu Sarrià Sant Gervasi 
Refugi, i la Casa Orlandai.

PROGRAMACIÓ ESPECIAL

DIA INTERNACIONAL DEL REFUGIAT    

EXPOSICIONS

De l’1 al 23 d’abril 
Parelles artístiques 
Acollirem una petita mostra de les experi-
ències creatives del projecte liderat per 
l’entitat de la Casa, Fundació Privada Centre 
d’Higiene Mental les Corts. Exposarem les 
obres realitzades per parelles formades per 
dos artistes, un dels quals està vinculat a 
recursos de salut mental. 
Inauguració dijous 4 d’abril a les 18 h

Del 29 d’abril al 12 de maig 
Tallers oberts de Sarrià
Els artistes de Sarrià obriran de nou les se-
ves portes al públic portant les seves obres 
a diversos racons de la Casa.
Inauguració: Dijous 2 de maig, a les 19h

Del 2 al 15 de maig
10 anys d’Òpera entre Bambolines
Celebrarem els 10 anys d’aquest cicle de 
la Casa amb una exposició de recull dels 
cartells més identitaris. 

Del 20 de maig al 9 de juny 
La Grècia Minoica II
Acollirem un recorregut per les obres més 
representatives de la Grècia clàssica, època 
de màxim esplendor que va propiciar la 
realització de grans monuments que encara 
avui en dia ens meravellen, com El Partenó 
d’Atenes, l’Olimpièon, el temple de Posidó 
a Sunion, el tresor dels atenesos a Delfos, o 
bé el gran teatre d’Epidaure.



AMICAL VIQUIPÈDIA                               
Dijous de 18 a 20 h, a partir del 4 d’abril, 
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 bàsiques.

ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous 25 abril, dijous 30 de maig i dijous 
20 de juny, 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                         
Diumenge 7 d’abril, a les 11 h
Visita guiada al Parc de Can Vidalet i al Parc 
de la Torreblanca, d’estil romàntic, amb grans 
estanys monumentals i botànica elegant. Punt 
de trobada: Parada tramvia plaça Maria Cristina.
Dissabte 13 abril, dissabte 11 de maig, i 
dissabte 8 de juny, 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!

ESPAI GARDENYES                                 
Dissabte 8 de juny a les 11 h Jornada de 
Portes Obertes a l’Espai Gardenyes
Dissabte 15 de juny a les 14 h Dinar de l’Hort

GRUP ENQUADERNCIÓ                           
Dissabte 3 de maig, a les 12 h
Pàginas en blanco. Fer una llibreta senzilla amb 
cosit a la vista i decorada al teu gust

SARRIÀ SANT GERVASI COOPERA       
Del 10 al 14 juny Exposició: Estalvi energètic

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 11 d’abril, 16 de maig, 20 de juny,  
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.

ACTIVITATS: 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
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DONANTS DE MEMÒRIA                                                                                                     

Dimecres 22 de maig a les 11h Caminada de records i vivències
Dimecres 5 de juny a les 18h Visonat del documental Donants de Memòria a Sarrià  
Coneixerem el resultat final de la recerca compartida de records, vivències i experiències al barri de 
Sarrià, entre veïns/es. Tots ells han compartit la saviesa sobre el barri, i han esdevingut testimonis 
orals d’una part de la memòria popular del territori.
Organitzat per Trama Cultura i ACCO



INSCRIPCIÓ ALS TALLERS

TALLERS

Període d’inscripció
Vegeu normativa a la pàgina 27

l Per a l’alumnat dels tallers d’hivern 
2019, a partir del 18 de març a les 11 h. 
Inscripció presencial i online. 
l Per a nou alumnat i nous tallers a 
partir del 25 de març a les 11 h. Inscrip-
ció online i presencial.
l Obertura inscripcions en línia:  
a partir del 25 de març a les 11 h.  
www.casaorlandai.cat i barcelona.cat/
cccasaorlandai 

Horaris: de dilluns a dissabte d’10 a 14 i de 
16 a 20 h. Els festius no es fan inscripcions.

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

Aquest juliol la Casa Orlandai oferirà 
tallers per a tots els gustos i edats. 
Consulta les temàtiques i troba al web 
tota la informació!

Inscripcions a partir del 6 de maig 
a www.casaorlandai.cat i www.
barcelona.cat/cccasaorlandai 

TALLERS INFANTILS
• 25, 26 i 27 de juny. Ciència: ex-
plorarem la ment més científica dels 
menuts i farem experiments! 
• 1, 2, 3 i 4 de juliol. Art i literatura: 
amb
un llapis a la mà, aprendrem maneres 
innovadores d’escriure i dibuixar!
• 8, 9, 10 i 11 de juliol. Moviment: 
trobarem les maneres més divertides 
de moure’ns aquest juliol!

• 15, 16, 17 i 18 de juliol. Alimentació: 
prepararem plats saludables i frescos 
per a tota la família i aprendrem a 
menjar millor!

INTENSIUS DE JULIOL
Idiomes (anglès, italià...), cos i activitat 
física (hipopressius, ioga...), obser-
vació astronòmica... Tot això i molt 
més, al juliol a la Casa Orlandai! 

JULIOL A LA CASA ORLANDAI!



TALLERS

CULTURA I ARTS                          

L’ÒPERA I ELS SEUS DIVOS I DIVES   

Dilluns de 10.30 a 12 h. Del 8 d’abril al  
17 de juny
Preu: 67,14 € (13,5 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

ARRELS LITERÀRIES I CULTURALS    
D’OCCIDENT                                             

Dimecres d’11 a 12.30 h. Del 10 d’abril  
al 19 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)
La cultura occidental s’alimenta de la doble 
arrel grega i hebrea, així com del diàleg amb 
altres tradicions de la Mediterrània oriental, 
com la babilònica o l’egípcia. La diversitat de 
la Bíblia, els textos homèrics o la tragèdia de 
Sòfocles, ens mostraran el pas de l’oralitat a 
l’escriptura, del relat mític a la filosofia. Dedi-
carem el taller a explicar com aquestes arrels 
culturals ens interpel·len.
Amb Víctor Escudero, doctor en Teoria de 
la literatura i literatura comparada

RUTES CULTURALS PER                      
BARCELONA                                           

Dimarts de 10 a 12 h. Del 16 d’abril al  
18 de juny (consultar les rutes al web)
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

FOTOGRAFIA NOCTURNA                   

Dimecres de 19.15 a 20.45 h. Del 10 
d’abril al 19 de juny
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

LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA!                    

Dissabte 27 d’abril, de 12 a 13 h
Vegeu pàgina 27

INICIACIÓ A LA FERMENTACIÓ            

Dimarts de 19 a 21 h. Del 7 al 28 de maig
Preu: 39,78 € (8 hores)
Aprèn els fonaments teòrics i pràctics de la 
fermentació d’aliments i begudes: xucruts, 
pickles, kimchis, kombutxa, quefirs... Recep-
tes fàcils i senzilles per fer a casa!  
És necessari portar aliments, que seran 
indicats abans de començar el curs. 
Amb Àlex Todó Plasencia, cuiner de ferments

UN ARMARI DE CINEMA                     

Dissabte 11 de maig, d’11 a 13 h
Preu: 9,95 € (2 hores)
Aprendràs a organitzar el teu armari i el ple-
gat vertical, per gaudir d’un armari a la teva 
mida. Simplifica la teva vida i sigues més feliç!
Amb Tidy & Happy

N
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TALLERS

NATURA                                        

COSMÈTICA NATURAL                       

Dimecres de 18.30 a 20 h. Del 24 d’abril 
al 29 de maig
Preu: 37,3 € (7,5 hores)
Introducció a la cosmètica natural com a 
alternativa als productes químics perjudici-
als per a nosaltres i la natura, i evitar també 
els envasos plàstics. Farem un desodorant, 
xampú en pols, sabó i també inclourem 
algunes receptes ayurvèdiques.
Amb l’Associació Zero Waste Bcn, per a la 
reducció de la generació de residus

TALLER DE JARDINERIA  
DOMÈSTICA                       

Dissabte 27 d’abril, 
hora per confirmar
Preu: taller gratuït
Descobrirem quines són 
les plantes mediterrà-
nies més adients per 
enverdir la nostra vida. 
Aprendrem a fer una 
jardinera per al balcó  
de casa, a cuidar-la  
i a fer que la vida sigui 
una mica més verda!  
I tot amb plantes  
mediterrànies!
Amb Sembra Natura. 
Coorganitzat amb Som 
Natura, Espai Gardenyes 
i l’ECOCO

EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA

INICIACIÓ A L’URBAN SKETCHING      

Grup: dijous de 17.30 a 19.30 h. De l’11 
d’abril al 20 de juny
Preu: 79,57 € (16 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 8 
d’abril al 17 de juny
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. De l’11 
d’abril al 20 de juny
Preu: 78,33 € (dilluns, 15,75 hores),  
87,03 € (dijous, 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

FOTOGRAFIA PER A JOVES                   

Dimecres de 19.15 a 21.15 h. Del 10 
d’abril al 19 de juny
Vegeu pàgina 26
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TRANSFERÈNCIA D’IMATGES              

Dimarts de 18.30 a 20 h. Del 9 d’abril a 
l’11 de juny
Preu: 79,57 € (16 hores)
Aprèn a transferir qualsevol tipus d’imatge 
sobre diverses superfícies (fusta, paper, llau-
na, pedra.), aconseguint un efecte d’imprem-
ta. Descobreix totes les tècniques necessàri-
es per crear projectes fets a mà aconseguint 
uns acabats espectaculars.
Amb Liana Tallers, taller de decoració 
handmade

DIGITAL STORYTELLING:                      
RELATS DE SARRIÀ                                 

Del 9 d’abril a l’11 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)
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.
Marc Fuertes, expert en digital storytelling 
en educació

EXPRESSIÓ CORPORAL

DANSA AFRICANA                               

Divendres de 18.30 a 19.30 h. Del 12 
d’abril al 21 de juny
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)

BOOTY DANCE                                     

Dimarts de 18.15 a 19.30. Del 9 d’abril a 
l’11 de juny
Vegeu pàgina 27

INICIACIÓ A LA DANSA DEL VENTRE 

Dimarts de 20.30 a 21.45 h. Del 9 d’abril 
a l’11 de juny
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

TEATRE PER A JOVES: QUINA PINTA! 

Divendres de 15.30 a 17.30 h. Del 12 
d’abril al 21 de juny
Vegeu pàgina 26

TEATRE PER A JOVES:                        
DEIXA’T ANAR!                                           

Dilluns de 20 a 21.45 h. Del 8 d’abril al  
17 de juny
Vegeu pàgina 26

MARATÓ DE DANSA                              

Dissabte 4 de maig, durant tot el dia
Vine a ballar amb nosaltres per celebrar el 
Dia Internacional de la Dansa: farem tastets 
de diversos estils de dansa, perquè puguis 
provar-los i descobrir quin és el que més 
t’agrada! Més informació al web
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ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 9 d’abril a 
l’11 de juny
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

INTRODUCCIÓ A LA MARXA               
NÒRDICA I SALUT                                     

Dijous de 12.30 a 14 h. De l’11 d’abril al 
13 de juny
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. Ens mourem per Les Corts i Sarrià. 
Inclou lloguer dels bastons especials de 
marxa nòrdica.
Amb Nordic Walking Terapèutic (NWT)

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 8 d’abril al 
17 de juny
Preu: 44,76 € (9 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 10 
d’abril al 19 de juny
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. De l’11 d’abril 
al 13 de juny
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

TALLERS



IDIOMES                                          

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19 a 20 h. De l’11 d’abril al  
12 de juny
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. De l’11 d’abril al  
12 de juny
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 9 d’abril a  
l’11 de juny
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!
Amb Cecília Moreno voluntària del Banc 
del Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN FRANCÈS                          

- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 3 d’abril al 19 de juny
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 3 d’abril al 19 de juny
- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
Del 4 d’abril al 20 de juny
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

CONVERSA EN ANGLÈS                     

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 9 d’abril a l’11 de juny
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 9 d’abril a l’11 de juny
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 8 d’abril al 17 de juny
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 8 d’abril al 17 de juny
Preu: 67,14 € (13,5 hores, tallers de 
dilluns), 74,60 € (15 hores, tallers de 
dimarts)
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
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CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 3 d’abril al 19 de juny
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 3 d’abril al 19 de juny
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

TALLER PRÀCTIC DE FONÈTICA       
XINESA                                                    

Dimecres de 17 a 18.30 h. Del 10 d’abril 
al 19 de juny
Preu: taller gratuït (15 hores)
En aquest taller aprendràs els fonaments 
bàsics de la fonètica xinesa, d’una forma 
molt pràctica i divertida! 
Amb Vidal Bou, expert en llengua xinesa i 
voluntari del Banc del Temps 

COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 10 d’abril al 19 de juny
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h.  
De l’11 d’abril al 13 de juny
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 8 
d’abril al 17 de juny
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h. De l’11 
d’abril al 13 de juny
Preu: 35,91 € (13,5 hores, taller de dilluns), 
39,90 € (15 hores, taller de dijous).  
Taller per a gent gran (a partir de 60 anys)
Les accions suaus i harmòniques t’ajudaran 
a millorar la mobilitat, la respiració... Allibe-
ra les tensions i deixa de portar una vida 
sedentària!
Amb Yoonah Kim, Màster de posformació 
Sadhana

MEDITACIÓ SUFÍ                                  

Dimarts 30 d’abril, 28 de maig i 25 de 
juny, 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
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CULTIVA LA TEVA VIDA                             

Dimarts de 17.30 a 18.30 h. Del 9 d’abril 
a l’11 de juny
Preu: 49,73 € (10 hores)
Descobreix què és el que et fa sentir bé, i 
fes-ho amb naturalitat. Aquest és un espai 
de meditació i de moviment, un moment per 
contemplar, dialogar i permetre la vida que 
broti amb totes les seves forces!
Amb Arnau Oliveres, associació Adalil

ENVELLIMENT ACTIU

COM MILLORAR LES RELACIONS     
FAMILIARS?                                            

Dimarts 7 de maig a les 11 h
Preu: activitat gratuïta. Per a persones 
majors de 60 anys
Parlarem sobre els rols que juga cadascú 
dins d’una relació familiar, i sobre com 
podem millorar aquestes relacions interge-
neracionals, posant especial atenció en les 
persones grans.
Amb Concepció Poch Avellan

L’AUTOESTIMA A LA GENT GRAN      

Dimarts 14 de maig a les 11 h
Preu: activitat gratuïta. Per a persones 
majors de 60 anys
L’autoestima és un sentiment subjectiu del 
propi jo que condiciona la relació amb els 
altres i amb nosaltres mateixos. Què passa 
quan ens fem grans? Parlarem sobre com 
cuidar-nos i estimar-nos. 
Amb Concepció Poch Avellan

INFANTIL I JUVENIL                    

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

LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA!                   

Dissabte 27 d’abril, de 12 a 13 h

TALLER DE ROBÒTICA                         

Dissabte 25 de maig a les 11 h
Preu: taller gratuït (2,5 hores). Per a 
infants de 6 a 12 anys
Després d’una petita introducció al món de 
la robòtica, els més petits de la casa cons-
truiran el seu propi petit robot amb elements 
reciclats. Petits moviments, llums...  
un primer acostament al món de la robòtica!
Amb Andròmines. En col·laboració amb 
Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

Tallers per a joves de 12 a 29 anys

FES UN BON CURRÍCULUM!                

Dijous de 16 a 18 h. Del 2 al 23 de maig
Taller gratuït. Per a joves a partir de 16 
anys
S’acosta l’estiu: vols aprendre a fer un bon 
CV? En aquest taller aprendràs a fer un CV 
personalitzat, que parli de tu, de les teves qua-
litats i del que sí pots aportar en la teva nova 
feina. Farem el CV en català, castellà i anglès.
Amb Sol Jiménez, formadora en orientació 
professional
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FOTOGRAFIA PER A JOVES                   

Dimecres de 19.15 a 21.15 h. Del 10 
d’abril al 19 de juny
Preu: 53,20 € (20 hores). Taller per a joves 
de 12 a 15 anys
Descobreix, experimenta i investiga el 
llenguatge fotogràfic d’una manera entre-
tinguda! Combinarem sessions teòriques 
amb sortides fortogràfiques per aprendre 
a comunicar-nos a través de les fotogra-
fies. Necessari portar càmera amb mode 
manual
Amb Kati Riquelme, fotògrafa professional

TEATRE PER A JOVES: QUINA PINTA! 

Divendres de 15.30 a 17.30 h. Del 12 
d’abril al 21 de juny
Preu: 53,20 € (20 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys
El grup de teatre Quina Pinta està dirigit a 
alumnes d’entre 13 i 15 anys. Les integrants 
actuals fa anys que treballen juntes i estan 
preparant una obra de commedia dell’arte 
titulada “La comèdia de l’olla”. Anima’t a 
participar!
Amb Magalí Frappant, actriu

TEATRE PER A JOVES:                        
DEIXA’T ANAR!                                          

Dilluns de 20 a 21.45 h. Del 8 d’abril al  
17 de juny
Preu: 41,90 € (15,75 hores). Activitat re-
comanada per a joves de 18 a 25 anys
No has fet mai teatre i vols saber que se 
sent? N’has fet fa anys i vols tornar a pujar 
a un escenari? Ara és la teva: crearem una 
obra i la presentarem a L’Imperdible del 
divendres! 
Amb Artur Diaz, actor i director teatral

FEMINISME                                        

GRUP DE CREIXEMENT                      
PERSONAL PER A DONES                    

Dimarts de 10 a 12 h. Del 2 d’abril  
al 25 de juny
Preu: taller gratuït. Inscripcions al PIAD 
de Sarrià-Sant Gervasi
Un espai col.lectiu i d’autoconeixement que 
ens permetrà trobar eines per millorar  el  
nostre benestar, promovent una millor auto-
estima i creixement de cadascuna

COMUNICACIÓ FEMINISTA                   

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 13 al 27 de 
maig
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 femi-
nista, inclusiva i lliure d’estereotips. Parla-
rem d’economies feministes, comunicació 
externa i interna. 
Amb La Clara Comunicació, cooperativa de 
comunicació ètica i feminista

BOOTY DANCE                                     

Dimarts de 18.15 a 19.30. Del 9 d’abril a 
l’11 de juny
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
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LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA!                    

Dissabte 27 d’abril, 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

POTÈNCIES I REPTES DE L’ECONOMIA  
SOLIDÀRIA PER AL FEMINISME         

Dijous 23 de maig, a les 18.30 h
Preu: taller gratuït (1,5 hores)
Descobrirem els conceptes clau de l’Econo-
mia Feminista amb la descoberta mitjançant 
una dinàmica participativa i vivencial. Des-
cobrirem projectes cooperatius i solidaris 
en l’àmbit de la gestió del poder, el flux de 
la informació, la coresponsabilitat amb les 
cures i la distribució equitativa del temps i 
els treballs. 
Amb Elba Mansilla, de Coopolis. Amb el 
suport de Sarrià-Sant Gervasi Coopera

26 / 27TALLERS

N
N

Normativa d’inscripcions als tallers
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 matriculació es farà efectiva un cop s’hagi 
abonat l’import corresponent. El pagament 
presencial es pot fer amb targeta o a través 
de transferència 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’ordre 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 
quotes 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 re-
torn íntegre 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. En el cas dels tallers, la Casa 
Orlandai s’acollirà als preus públics del Districte 
de Sarrià - Sant Gervasi aprovats per la Comis-
sió 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.

Per conèixer els criteris de reducció als ta-
llers adreceu-vos a la recepció del centre, de 
dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.  



GRUPS

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 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 D’ENQUADERNACIÓ                          
Dimarts d’11 a 13 h
Aprèn a cosir i encolar, a posar noves  
cobertes 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!
famara1945@gmail.com

GRUP DE TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
(jjcompaire@gmail.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

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

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

Dijous 4 18 h
12è ANIVERSARI de la Casa Orlandai
Lectura dramatitzada Teatrerus Orlandai 
Inauguració exposició Parelles Artístiques

DivenDres 5 de 17.30 
a 21 h

12è ANIVERSARI de la Casa Orlandai
17.30 h Contes sota l’escala
18.30 h Ruta històrica per Sarrià
19 h HouseScape
21 h Imperdible del divendres: La Ludwig Band i El Pèsol Ferèstec

Dissabte 6 tot  
el dia

12è ANIVERSARI de la Casa Orlandai
11.30 h Mostra d’entitats
11.30 h Espai familiar 0-3 anys, jocs gegants i activitats infantils
13 h Jazz Vermut amb la Locomotora Negra
14.30 h Paella Popular
16 h Sobretaula al Pati
17.30 h Espectacle familiar Ubuntu
18.30 h Mostra de música i dansa tradicional
21 h Concerts d’aniversari: Habla en mi en presente + grup per confirmar

Diumenge 7 11 h BANC DEL TEMPS: Visita al Parc de Can Vidalet i Parc de la Torreblanca

Dilluns 8 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. La Bohème, de G. Puccini. Entrada: 4,50 €

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

Dijous 11 19 h CÀPSULES VESPERTINES: La bellesa, amb Eduard Cairol (UPF). Entrada: 3 €

Dijous 11 19 h XERRADES AMB L’A.C. D’INVESTIGACIONS MARXISTES. Paisatges després 
de la batalla, amb Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech

Dijous 11 19 h TALLER HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 12 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: L’imperdible del Pumarejo

Dissabte 13 17 h BANC DEL TEMPS: Resolució de dubtes informàtics

Dimecres 24 19 h CAFÈS LITERARIS: Una tomba per a Boris Davidovic, de Danilo Kis, amb 
Simona Škrabec (UB). Entrada: 3 €

Dijous 25 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 26 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Música: CO-Jam

CALENDARI

1 al 23 abril: Exposició: Parelles artístiques
4 al 6 abril: Exposició: Il·lustracions de la Casa Orlandai 

llegenDa:
FESTA MAJOR = activitat destacada

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



CALENDARI

MAIG

Dijous 2 19 h Inauguració TALLERS OBERTS

DivenDres 3 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Dansa itinerant: Fre3 Bodies al carrer

Dissabte 4 tot el dia DIA DE LA DANSA. Tastets de dansa 

Dissabte 4 12 h GRUP ENQUADERNACIÓ. Páginas en blanco. Sessió oberta d’enquadernació

Dilluns 6 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Les pêcheurs de perles, G. Bizet.  
Entrada: 4,50 €

Dimecres 8 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Debat eleccions municipal.  
Amb el Jardí de Sant Gervasi i Sarrià

Dijous 9 19 h XERRADA 15-M: Els drets de les dones. On som?, amb Vicky Moreno

Dijous 9 19 h AC D’INV. MARXISTES. Un fin del mundo, amb Juan Ramon Capella

DivenDres 10 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Música: Ars Nova Fest

Dissabte 11 11 h NADONS A LA CASA ORLANDAI. Activitat de descoberta. Música. Preu: 3 €

Dimecres 15 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Les altres abelles, amb Javier Losarcos (CREAF). Entrada: 3 € 

Dijous 16 19 h CÀPSULES VESPERTINES. La fi de la veritat. Entrada: 3 € 

Dijous 16 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dimecres 16 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: La sexualitat a la primera infància 

DivenDres 17 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA.

Dissabte 18 11 h NADONS A LA CASA ORLANDAI. Concert per a nadons Música. Preu: 3 €

Dissabte 18 12 h MATINALS FAMILIARS. Música inclusiva. El Botó Màgic

Dilluns 20 20 h PINT SCIENCE. També dimarts 21 i dimecres 22 de maig, 18 h 

DivenDres 24 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Circ: Combinat Tortuga

Dilluns 27 tot el dia RENOVA LA ROBA. De dilluns 27 al dijous 30, d’11 a 14h, i 17 a 20h

Dimecres 29 19 h CAFÈS LITERARIS: El pont sobre el Drina, d’Ivo Andri. Entrada: 3 €

Dijous 30 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Dijous 30 20 h Concert 10 anys d’Òpera entre Bambolines al Teatre de Sarrià

DivenDres 31 18 h RENOVA LA ROBA. Intercanvi de roba

DivenDres 31 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Música: CO-Jam: Jam de cantautors/es

29 abril al 12 maig: Exposició: Tallers Oberts de Sarrià 
2 al 15 maig: Exposició: 10 anys Òpera entre Bambolines
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JUNY

Dilluns 3 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Tosca, de G. Puccini. Entrada: 4,50 €

Dimecres 5 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Agricultura i natura de proximitat

Dijous 6 19 h CÀPSULES VESPERTINES. L’amor. Entrada: 3 € 

Dijous 6 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: Parlem de nosaltres!

DivenDres 7 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Teatre: Comèdia de l’olla

Dissabte 8 11 h Visita guiada a l’Espai Gardenyes

Dissabte 8 12 h BANC DEL TEMPS: Resolució dubtes informàtics

Dimecres 12 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Poblacions ocultes, amb Òscar Lao (CNAG - CRG). 
Entrada: 3 €

Dijous 13 19 h AC D’INV. MARXISTES. Economia mundial, amb Ramon Franquesa

Dijous 13 19 h Assemblea de primavera de l’ACCO

DivenDres 14 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Teatre: Teatre jove de la Casa Orlandai

Dissabte 15 10-14 h III Mostra d’entitats de Sarrià i fira d’Economia Social i Solidària

Dissabte 15 12 h MATINALS FAMILIARS. Joc i experimentació. Bombolles gegants, a l’Espai 
Gardenyes

Dissabte 15 12 h DIA INTERNACIONAL PERSONES REFUGIADES: Taller: TopManta

Dissabte 15 14 h Dinar de l’hort, a l’Espai Gardenyes

Dimecres 19 19 h DIA INTERNACIONAL PERSONES REFUGIADES: Documental Diomcoop

Dijous 20 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 20 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 21 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: MariaLluïsa 

Dissabte 23 21 h

REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar de revetlla del Cafè Orlandai Cooperativa, rebuda de la Flama 
del Canigó i ball a ritme de focs i petards
Organitzen: Diables infantils de Sarrià, Diablesses i diables de Sarrià, 
Associació de Veïns de Sarrià i Centre Cultural Casa Orlandai.

Dimecres 26 19 h CAFÈS LITERARIS: El Museu de la Rendició Incondicional, de Dubravka 
Ugrešić, amb Àlex Matas Pons. Entrada: 3 €

DivenDres 28 20 h Festival GREC: Conferència espectacular. David Espinosa.

Del 20 de maig al 9 juny: Exposició: Grècia del Minoic al Clàssic
Del 10 al 14 juny: Exposició: Estalvi energètic amb SSG Coopera



MAPA

C. de Jaume Piquet, 23, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 252 42 62 
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 14 h, 16 a 20 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


