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La Casa Orlandai. Entitats sòcies de l’AC Casa Orlandai
Cicles: Cafès Científics: Any internacional de la Taula Periòdica
Cicles: Cafès Literaris: Literatura catalna contemporània d’autoria. IX Trobada d’il·lustradors
Cicles: Càpsules vespertines: La memòria
Cicles: L’Imperdible del Divendres. Jazz Class Jam
Cicles: L’Òpera entre Bambolines. Orlandai + sostenible
Cicles: Les Veus de la República. Xerrades AC d’Investigacions Marxistes 
Cicles: Nadons a la Casa Orlandai. Contes sota l’escala. Parlem en família!
Cicles: Matinals Familiars. Renova les joguines
Programació especial: Benvinguda a la Casa. Posa Àfrica a la teva pell
Programació especial: Festa Major de Sarrià a la Casa Orlandai
Programació especial: Novembre violeta. Par a una ciutat de totes
Entitats de la Casa: Sessions obertes i grups
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Cultura, art i ciència
Sostenibilitat. Expressió creativa: Art i escriptura 
Expressió creativa: Expressió corporal
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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

La Casa Orlandai és un centre cultural de ges-
tió comunitària 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. La cultura és la seva 
eina i l’objectiu és fer de Sarrià un barri més 
crític i cívic.

L’Associació Cultural Casa Orlandai 
(ACCO) la formem persones, entitats i col·lec-
tius vinculats al barri i som els encarregats de 
gestionar l’equipament Casa Orlandai. Per al 
funcionament del projecte és indispensable la 
participació ciutadana, que està oberta a totes 
les persones que desitgin formar-ne part.

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.

Com participar-hi?
l  pots fer propostes sobre la progra-
mació de la Casa, els tallers, les exposicions, 
temes de sostenibilitat, feminisme, economia 
social i solidària i molt més, participant a les 
comissions trimestrals.
l  pots fer-te voluntari/a. La Casa Orlandai 
ofereix places per a persones voluntàries que 
vulguin col•laborar en el projecte. Els horaris i 
les aportacions són del tot diverses.
l  pots fer-te soci/a de l’ACCO i participar 
directament de les Assemblees, a més de gau-
dir de diversos avantatges. Poden ser sòcies: 
entitats, persones o famílies.

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

Amical Vikimedia ❘ Amics de la Història del Car-
lisme ❘ ASPASIM ❘ Associació 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 ❘ Associa-
ció de Diablesses i Diables de Sarrià ❘ Associació 
Free Gospel Choir ❘ Associació Grups, aprenen-
tatge i salut ❘ Barcelona Nest ❘ Barcelona Wo-
men’s Network ❘ Cafè Orlandai SCCL ❘ Ciència 
en Societat, Fundació Privada ❘ Club de Patc-

hwork ❘ Comissió de Festes del Roser de Sarrià ❘ 
Cor l’Antàrtida ❘ CUPANE ❘ Elenc Teatral J.V. Foix ❘ 
Esplai Movi de Sarrià ❘ Famileando ❘ Fundació Pri-
vada Centre d’Higiene Mental Les Corts ❘ Grup, 
espai de psicoteràpia treball corporal ❘ Grup de 
Tertúlies Fotogràfiques ❘ Grup Puntes de Coixí ❘ 
Grup de Teatre Orlandai ❘ Grup d’usuaris CHMLC 
❘ Illa de l’Aire ❘ International Women’s Club Of Bar-
celona ❘ 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

L’OXIGEN: DESCOBRIMENT I                   
REVOLUCIÓ QUÍMICA DEL S. XVIII             

Dimecres 18 de setembre
La teoria de l’oxigen sobre la combustió i la 
calcinació dels metalls proposada del químic 
francès Antoine Lavoisier va implicar el naixe-
ment de la química com a ciència moderna.
Amb Aureli Camaño, catedràtic de física i 
química de secundària

EL NITROGEN: IMPRESCINDIBLE          
PER ALS ÉSSERS VIUS                                  

Dimecres 16 d’octubre
El nitrogen, l’element més abundant a l’at-
mosfera, té una importància vital en molts 
processos orgànics. Com és que disminueix 
en els ecosistemes terrestres?
Amb Rossella Guerreri i Sara Marañón, 
CREAF 

EL CARBONI: DE L’ORIGEN                     
DE LA VIDA A LA NANOCIÈNCIA               

Dimecres 20 de novembre
L’estructura particular del carboni li confereix 
propietats que el fan prou versàtil com per 
ser l’element bàsic de la vida i emprar-se en 
les tecnologies més modernes.
Amb Gerard Tobias Rossell, Institut de Cièn-
cia de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ                
I INFRAESTRUCTURES                                

Dimecres 11 de desembre
Les particularitats d’alguns elements químics 
han permès utilitzar-los com a materials per 
fer els habitatges que ens donen refugi i les 
infraestructures per on ens desplacem. 
Amb Francesc Muñoz, professor de Geogra-
fia Urbana i director de l’Observatori de la 
Urbanització, UAB
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CAFÈS CIENTÍFICS: ANY INTERNACIONAL DE LA TAULA PERIÒDICA          

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

El 2019 va ser declarat Any Internacio-
nal de la taula periòdica dels elements 
químics  
per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides i la UNESCO: al 1869, Dimitri Men-
deléiev va descobrir el sistema periòdic on 
es basen la química, la física i la biologia. 
Per això  
dediquem el trimestre a conèixer les propi-
etats d’alguns elements que la componen.
Organitza: Fundació Ciència en Societat



ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA D’AUTORIA             

LA MÀ DINS LA RODA, DE GUIM VALLS

Dimecres 30 d’octubre
Guim Valls Soler és un poeta i rapsode 
barceloní. Ha publicat els llibres de poe-
mes Quincalla del segle i La mà dins la roda 
(Premi de poesia Martí Dot de Sant Feliu de 
Llobregat 2016). Membre del grup d’acció i 
d’improvisació poètica Nicomedes Mendes, 
també participa en lectures, recitals i perfor-
mances poètiques.
Amb Guim Valls Soler

CANTO JO I LA MUNTANYA BALLA,        
D’IRENE SOLÀ                                              

Dimecres 27 de novembre

Irene Solà Sàez és una poeta, narradora i 
artista osonenca. Després d’haver guanyat el 
Premi Amadeu Oller de poesia amb Bèstia i el 
Premi Documenta amb Els dics, Canto jo i la 
muntanya balla (2019), Premi Llibres Anagra-
ma de Novel·la 2018, l’ha consagrada com 
una de les veus més fresques i potents de la 
narrativa catalana contemporània.
Amb Irene Solà

TEMPS SALVATGE,                                    
DE JOSEP MARIA MIRÓ                               

Dimecres 18 de desembre

Josep Maria Miró Coromina és un dels autors 
i directors teatrals catalans més reconeguts. 
Llicenciat en direcció i dramatúrgia, els 
seus textos han estat traduïts a una vintena 
de llengües i representats a més de trenta 
països. Temps salvatge (2018), estrenada 
al Teatre Nacional de Catalunya, és la seva 
darrera obra.
Amb Josep Maria Miró

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

Llegir qualsevol tipus de text literari és també accedir a estructures de pensament fins ales-
hores desconegudes. Una de les claus per al bon funcionament d’una obra és la capacitat de 
transportar-nos a situacions ‘irreals’ preservant intacta la seva credibilitat. Centrant-nos més 
en els projectes i processos de creació literaris que en una obra en concret, ens deixarem 
amarar per tres veus de la literatura catalana contemporània. 

PROGRAMACIÓ ESPECIAL

IX TROBADA D’IL•LUSTRADORS/ES      

Dissabte 28 de setembre, d’11 a 14 h

El món de la il·lustració, els colors i la creativi-
tat aterrarà a la Placeta del Xiprer amb conta 
contes, tallers i un munt d’il·lustradors que 
dibuixaran en directe i us dedicaran els llibres. 

Activitat per a tota la família, per gaudir de 
tallers, llibres, activitats...  

Organitza: Llibreria A Peu de Pàgina



LA MEMÒRIA A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Dijous 17 d’octubre

La transmissió oral és un dels pilars bàsics 
de qualsevol identitat popular. D’autoria 
anònima –o, més aviat, col•lectiva–, les dife-
rents tècniques, coneixements i expressions 
culturals passen de generació en generació, 
acumulant experiència, saviesa i tarannà. La 
música posa ritme i lletra a la nostra vida tot 
explicant-nos –i recordant-nos– qui som.
Amb Jaume Ayats Abeyà, professor d’etno-
musicologia a la UAB i director del Museu de 
la Música de Barcelona

LA MEMÒRIA A TRAVÉS                                
DE LA FOTOGRAFIA                                      

Dijous 14 de novembre

Molt sovint els nostres records acaben con-
fosos amb les fotografies que en conservem: 
reconstruïm vivències, escenes, escenaris, 
persones... Però així com permeten fer-nos 
recordar moments que crèiem ja oblidats, tam-
bé habiliten la falsificació de la història i dels 
mateixos records, i ens fan descobrir detalls 
als quals, fins aleshores, no havíem fet atenció.
Amb Lourdes Delgado, doctora en Humani-
tats, docent a Elisava, Grisart i l’IEFC, entre 
d’altres, i exfotògrafa

LA MEMÒRIA A TRAVÉS DEL COS                 

Dijous 12 de desembre

El propi cos és un dels elements que més 
marca el pas del temps. Ho fa de forma 
biològica, desenvolupant-nos i fent-nos (de)
créixer i (des)aparèixer certs trets físics. Però 
també es veu modificat degut a impactes 
exteriors, artificials: des de les lesions fins 
a les intervencions estètiques –operacions, 
tatuatges,...–, el nostre cos recull la nostra 
pròpia història. Ens limita de la mateixa forma 
que ens conté –o, més aviat, que el som–.
Amb d’Anna Fando Morell, artista conceptual 
i gestora cultural i membre de l’arxiu FemArt, 
i Maria Pons Renom, traductora gràfica, 
comissària i investigadora d’art.

I abans de començar el trimestre... recu-
perarem la sessió sobre ‘L’amor’, posposada 
al mes de juny:

Dijous 12 de setembre a les 19 h
L’amor, amb Mireia Sallarès

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

La memòria és un element indispensable de les identitats personals i col·lectives. Ens servim 
d’ella tant per ajudar-nos a entendre el passat com per a construir el nostre relat de present i 
de futur. Plantejarem les memòries anònima i artística com a eines històriques alternatives als 
documents oficials: els manuals, les biografies, els llibres de text, els diaris o els documents 
institucionals.
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CÀPSULES VESPERTINES: LA MEMÒRIA                                                              



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 20 de setembre, 20 h
Circ
Fil
La Cia Madame Gaüc ens presenta Fil, una 
proposta que parla de les habitacions de la 
teva vida en 24m3. Ens proposen un viatge 
on no es donen lliçons ni solucions. Bàs-
cula i portés acrobàtics en la intimitat en 
una proposta arriscada a través d’un viatge 
emocional.

Divendres 27 de setembre, 20 h
Música 
CO-Jam de benvinguda
Si ets cantautor/a o compositor/a, vine a pro-
var les teves cançons!  Apunta’t a les Jams 
del Cafè Orlandai! Cada tercer divendres de 
mes, l’escenari t’està esperant! Inscripcions 
d’artistes a cojam.cafeorlandai@gmail.com 

Divendres 4 d’octubre, 21 h
Música 
L’IMPERDIBLE DE FESTA MAJOR:  
Estramoni, les Filles Europees i Vàlius
La Casa Orlandai acollirà 3 bandes de l’es-
cena indie en català: dues apostes emer-
gents, Estramoni Band i les Filles europees, 
i finalment, Vàlius, una banda consolidada 
presentant el seu nou disc. Una nit plena de 
soroll per ballar!!

Divendres 18 d’octubre, 20 h
Poesia musicada
Tot dorm
La veu de Neus Borrell i la guitarra de Miquel 
Joan entrellacen música i poesia. Un projec-
te intimista que inclou des de cants tradi-
cionals de l’illa de Còrsega fins a poemes 
musicats. 

Divendres 25 d’octubre, 20 h
Música 
CO-Jam 
Si ets cantautor/a o compositor/a, vine a pro-
var les teves cançons!  Apunta’t a les Jams 
del Cafè Orlandai! Cada tercer divendres de 
mes, l’escenari t’està esperant! Inscripcions 
d’artistes a cojam.cafeorlandai@gmail.com 

Divendres 8 de novembre, 20 h
Música
L’Ateneu Divers presenta Cesk Freixas
Aquesta associació que treballa per la millora 
de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, s’apoderarà del di-
vendres al vespre amb una proposta musical 
inclusiva. 

ACTIVITATS: CICLES



Divendres 15 de novembre, 20 h
Música
Un drac que té molts caps
Santi Eizaguirre presenta noves cançons 
combinades amb temes dels seus darrers 
dos discos. Un trobador que canta històries 
que ens transporten a un imaginari galàctic i 
subversiu. Compromès amb la cançó d’autor 
i les melodies de codi obert, ens presenta un 
espectacle de proximitat que teixeix som-
riures i complicitats.

Divendres 22 de novembre, 21 h
Música
Sequoia en concert
Els col·lectius del barri PAACS i Base A ens 
presentaran el projecte musical “Sequoia”, 
grup folk-rock barceloní. Una nit plena de 
música i bon ambient!

Divendres 29 de novembre, 20 h
Música 
CO-Jam 
Si ets cantautor/a o compositor/a, vine a pro-
var les teves cançons!  Apunta’t a les Jams 
del Cafè Orlandai! Cada tercer divendres de 
mes, l’escenari t’està esperant! Inscripcions 
d’artistes a cojam.cafeorlandai@gmail.com 

Divendres 13 de desembre, 20 h
Dansa i música
Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach 
Les Isabels (com s’anomenen elles) presen-
ten unes melodies flamenques a través de la 
veu i la guitarra, que són pura delícia per el 
ballarí que les transforma en dansa contem-
porània, Arias Fernández

Divendres 21 de desembre, 21 h 
Teatre
Pirolaires de Nadal
Trobada incontrolada d’artistes per exposar 
peces lliures (teatrals, musicals, poètiques, 
prosaiques, esporàdiques, pirolaires, incen-
diàries) on l’espectador pot intervenir i on no 
se sap ben bé què passarà. I tot amb un toc 
de Nadal!
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JAZZ CLASS JAM                                      

Dijous 7 de novembre a les 20 h  
Entrada: 4,50 €
Concert amb solistes de la Locomotora  
Negra i de la Fundació Jazz Clàssic



TURANDOT, DE G. PUCCINI                   

Dilluns 14 d’octubre

El cant del cigne de Puccini, inacabada i 
estrenada pòstumament, ambientada en 
una Xina mil·lenària de faula. Una obra in-
mensa, de grandiloquència coral i orques-
tral i amb un gran valor que va més enllà 
de la seva famosa ària “Nessun dorma”. 

DOÑA FRANCISQUITA, DE A. VIVES      

Dilluns 4 de novembre 

Una història enginyosa basada en “La 
discreta enamorada” de Lope de Vega amb 
algunes de les melodies més famoses i 
celebrades del repertori.

CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI,    
DE P. MASCAGNI I R. LEONCAVALLO    

Dilluns 2 de desembre

Les dues òperes veristes més cèlebres 
tornen, de nou al Liceu. Música al servei 
de dues històries de passió fatal en la Itàlia 
profunda.

CLAQUETA I ACCIÓ:                                  
CICLE DE CINEMA AMBIENTAL               

Dilluns 23 d’octubre, 19 h

El Festival Internacional de Medi Ambient 
presenta els tres curts “Food City”, “La 
otra media naranja” i “Recolectando un 
mundo major”. Els veurem i reflexionarem 
posteriorment sobre la relació entre l’ali-
mentació i els residus.

BIOBLITZ BARRI                                      

Diumenge 27 octubre, a les 9.45 h  
als Jardins de Can Sentmenat

Vine a participar d’aquesta activitat de 
barri de ciència ciutadana! 
L’objectiu és registrar tantes especiès 
com sigui possilbe, i crear un inventari de 
biodiversitat.

MAPATGE DE LÍQUENS                           

Diumenge 10 de novembre, a les 10.30 h 
als Jardins de Vil·la Amèlia

Activitat inclosa en la Setmana de la Ciència.
Amb la liquenòloga Laura Force. 
Organitzat per l’ECOCO i l’AV Sarrià

ACTIVITATS: CICLES 

Dilluns a les 20 h 
Entrada: 4,50 €. 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.

Activitats gratuïtes

Amb la col·laboració de Ciència en societat, 
Institut de Recerca de la Biodiversitat, Associ-
ació de Veïns de Sarrià, Barcelona + Sosteni-
ble i Oficina Ciència Ciutadana Barcelona.

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                                ORLANDAI + SOSTENIBLE                             
O+S

CONSULTA ELS TALLERS  
RELACIONATS A LA PÀGINA 20



JO SÓC VOSALTRES.                                
SIS POETES DE SÍRIA                                  

Dimecres 2 d’octubre

L’any 2011 la revolta de Síria va derivar en una 
Guerra Civil amb intervenció internacional 
i amb afectes devastadors. El llibre “Jo soc 
vosaltres. Sis poetes de Síria” és un recull de 
versos escrits per sis autors sirians durant 
aquests darrers anys. Parlarem de literatura 
en temps de guerra. 

Amb Mohamad Bitari , traductor, periodista i 
dramaturg palestí sirià exiliat a Barcelona

MIGRACIONS A CAUSA DEL                    
CANVI CLIMÀTIC                                       

Dimecres 6 de novembre
L’escalfament global provoca fenòmens me-

teorològics extrems. En determinades zones 
del planeta, això es tradueix en condicions 
de vida molt severes que desembocaran en 
grans migracions de població. És el que es 
coneix com a migracions climàtiques.

Pep Cabanyol, periodista i president de 
SICOM. Organitza 15M

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                      

Dimecres a les 19 h 
Entrada gratuïta / Aforament limitat 
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XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES      

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

Dijous 6 de setembre, a les 19 h 
Estat actual de la globalització.
Amb Ramon Franquesa, UAB

Dijous 24 d’octubre, a les 19 h
Els moviments socials, les marees
Amb Antonio Fuertes, coordinador del llibre “Els 
moviments socials davant els 10 anys de crisi”

Dijous 21 de novembre, a les 19 h
Els tractats de comerç i inversió, els drets 
de les persones i la impunitat de les trans-
nacionals.
Josep Notivoli, economista 



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

Dimecres 30 octubre a les 20 h
Odontologia integrativa
En aquesta sessió, descobrirem la importàn-
cia que té la salut bucodental en la primera 
infància com a part fonamental de la salut 
integral de l’infant.
A càrrec de Clàudia Vàzquez

Dimecres 4 de desembre a les 20 h
Acompanyament emocional
Parlarem de límits, de conflictes, pors, expec-
tatives... Compartirem experiències i recursos 
per trobar els ingredients que ens ajudin a 
adequar el nostre acompanyament a cada 
situació d’una manera respectuosa amb els 
infants i amb nosaltres mateixes.
A càrrec de Berta Juanet
Organitza: AFA Can Carelleu

ACTIVITATS: CICLES

Dissabtes a les 11.30 h
Entrada: 3 €

Inscripció prèvia necessària al web www.
casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/ccca-
saorlandai. Inscripció a nom de d’adult. 
Aforament limitat. 
Activitat per a infants de 0 a 24 mesos

Dues experiències musicals per gaudir en 
família amb els més petits de casa, a càrrec 
de la Cia. Com Sona.

Dissabte 16 de novembre
Activitat de descoberta i preparació.  
A través de diferents activitats musicals, 
cançons de falda i l’exploració del so amb 
petits instruments reals i petites danses 
posarem a punt l’oïda de grans i petits per 
al concert!

Dissabte 23 de novembre
Concert per a nadons. Primera experiència 
sonora i visual de màxima proximitat, on els 
músics interpretaran amb instruments reals 
i de forma molt propera música de diferents 
estils (clàssica, folk, jazz, popular, etc..). 
Tot a mida dels més petits, per gaudir d’un 
primer concert!

NADONS A LA CASA ORLANDAI         CONTES SOTA L’ESCALA                         

Divendres a les 17.30 h
Activitat gratuïta

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

Del divendres 13 de setembre al divendres 
29 de novembre
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 d’inventat i, per 
acabar, farem una dinàmica relacionada amb 
allò més especial d’aquests contes: cantar 
una cançó, fer manualitat, un joc de mímica...

PARLEM EN FAMÍLIA!                                                                                                              
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A CAU D’ORELLA                                                

Dimecres 9 d’octubre a les 18 h  
Música en família per Festa Major
Cinc músics amb instruments de diferents 
famílies fan un recorregut musical a través 
de diverses cançons populars amb petites 
pinzellades de jazz, cançó d’autor... Veniu a 
cantar i ballar tan grans com petits. 
Activitat gratuïta. Espectacle recomanat per a 
públic de 0 a 6 anys

KUMULUNIMBU                                       

Dissabte 9 de novembre a les 12 h
Teatre d’objectes
Kumulunimbu és el relat d’un camí, una historia 
d’amistat entre una nena i un núvol que parla 
sobre la valentia, la injustícia, les migracions i 
la permanent esperança dels seus protagonis-
tes. Un espectacle que captiva els més petits 
i commou els més grans, amb titelles, clown, 
humor i crítica.
Espectacle per a infants a partir de 6 anys

LA FAMÍLIA DE LES GERMANES ALGABA  

Dissabte 14 de desembre a les 12 h
Conte participatiu
És la història de la Joana i la Mariona, dues 
germanes on una d’elles haurà d’explicar a 
la classe que té dues mares. Per fer-ho rebrà 
l’ajuda d’una amistat molt especial que li 
donarà la joguina perfecta per demostrar que 
les famílies ho son a tot arreu! 
Espectacle recomanat per a infants de 2 a 7 anys

MATINALS FAMILIARS                                                                                                

Entrada: 3 €
Inscripció prèvia necessària a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlan-
dai. Inscripció a nom de d’adult. Màxim 5 inscripcions per persona. Aforament limitat 

Espectacles de petit format per a tota la família

RENOVA LES JOGUINES                       

Tens contes, joguines, patins, jocs de taula, 
disfresses o puzzles que ja no fas servir? 
Porta’ls a la Casa Orlandai i farem un mercat 
d’intercanvi!  S’admetran un màxim de 10 
jocs o joguines per infant. Les joguines han 
d’estar netes i en bon estat. No s’acceptaran 
joguines brutes, trencades o deteriorades, 
ni joguines bèl•liques, peluixos o joguines 
que es venen com a regal publicitari. Totes 
les joguines han de tenir la marca CE, símbol 
que certifica que acompleixen la normativa 
europea de seguretat.
Recollida: Del dilluns 25 de novembre al 
dijous 28 de novembre de 10.30 a 13.30 h  
i de 17 a 20 h
Intercanvi: divendres 29 de novembre,  
a les 18 h

CONSULTA ELS TALLERS  
RELACIONATS A LES PÀGINES 25 I 26



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

Amb el setembre arriba el nou curs i a la 
Casa Orlandai li volem donar una bona 
rebuda! Activitats diverses, concerts al Cafè 
Orlandai i moltes sorpreses més! Vine a 
donar la benvinguda al nou curs! 

Divendres 27 de setembre
20 h COJAM de benvinguda 

Dissabte 28 de setembre, tot el dia
13 h Versionant el Vermut amb Val & Dani
16 h Concert de migdiada amb Vio - Sastre 
- Oliveres
17.30 h Documental participatiu:  
Donants de Memòria
19 h Vinilada popular! Porta el teu vinil i 
punxa, amb La Cara Skol
21 h Concert amb SoulRait i PD’S COOP

Servei de menjar i beure durant tot el dia
Organitzen: Casa Orlandai i Cafè Orlandai

L’entitat África 
Sin Fronteras 
organitza un 
seguit d’activitats 
per acostar-nos 
a la cultura afri-
cana: activitats 
lúdiques i d’altres 
amb perspectiva 
crítica i de caire 
sensibilitzador.

Del 7 al 26 d’octubre
Exposicions: Dones de Moçambic i  
joguines d’Àfrica
Inauguració dissabte 12 d’octubre a les 19 h

Dissabte 26 d’octubre
Tot el dia: Exposició: Moda vestits de  
capulana Afro Fusion 
11 h Taller: Construïm instruments amb 
material reciclat, amb Helio Vanival 
12 h Taller: Amarrar bebè na capulana. 
Aprèn a lligar la tela portabebes a l’estil africà 
12.30 h Mostra i introducció a la cultura 
holística africana, per Helio Vanimal
13 h Taller: Cercle de percussió, amb Helio 
Vanival
14 h Dinar de pícnic a l’Espai Gardenyes
17 h Taller: Cant i dansa creativa africana, 
amb Okymaine Bamba
18 h Espectacle: Palabra de una Negra, de 
Kelly Lua.
19.30 h Documental: Manzanas, pollos y  
quimeres, d’Inés París

Amb el suport del Programa de Justícia  
Global i Cooperació Internacional del Districte 
de Sarrià – Sant Gervasi 

BENVINGUDA A LA CASA                                                                                         POSA ÀFRICA A LA TEVA PELL                



FESTA MAJOR DE SARRIÀ A LA CASA ORLANDAI                                              

Divendres 4 d’octubre
21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES:  
Estramoni, les Filles Europees i Vàlius

Dissabte 5 d’octubre
10 h XXXIV Torneig de dòmino. Competició de 
dòmino per parelles
10 h Ruta de l’Economia Social i Solidària 
de Sarrià. Descobrirem diferents projectes 
que funcionen amb lògiques diferents a les del 
sistema capitalista: posar la vida i les persones al 
centre en comptes del lucre. Inici: Plaça de Cirici 
Pellicer
Inscripcions a través del web www.casaorlandai.
cat i www.barcelona.cat/cccasaorlandai
12 h Conta Contes PSC Sarrià Sant - Gervasi
12 h Plantem al barri! Vine a posar la teva llavor 
per tenir un Sarrià més verd. Plantarem hortalis-
ses i enjardinarem l’Àgora. 
Lloc: Espai Gardenyes

Diumenge 6 d’octubre
17.30 h Fes-te els balcons! Itinerari artístic pels 
balcons de Sarrià. 
Recorregut: Casa Orlandai – Plaça de la Vila
19.30 h Cantada intergeneracional.  
Espai de trobada per cantar aquelles cançons que han fet història.
Lloc: Plaça del Consell de la Vila

Dimecres 9 d’octubre
18 h A cau d’orella. Concert per a públic familiar.

Divendres 11 d’octubre
18 h Contacontes de Festa Major: El violí màgic
Contacontes musicat, amb María Mendoza i Roger Ferrarons. 
Espectacle recomenat per infants a partir de 3 anys

Dissabte 12 d’octubre
10 h Itinerari d’història de Sarrià. Un itinerari pel Vell Sarrià que ens descobreix secrets i  
curiositats de la seva història. Amb Marc Beramendi i Jesús Mestre. 
Cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat i www.barcelona.cat/cccasaorlandai
21 h Concert de Festa Major. Gran combat musical amb les dues bandes amb més marxa 
del barri: DMS vs.The Naintis. Vine a ballar i passar-t’ho bé amb la competició damunt de 
l’escenari!

PROGRAMACIÓ ESPECIAL  14 / 15



PROGRAMACIÓ ESPECIAL

PER A UNA CIUTAT DE TOTES

NOVEMBRE VIOLETA

Ens enxarxem amb entitats del barri que tre-
ballen amb col·lectius que molts cops la ciutat 
global deixa a una banda, i aconseguir una ciu-
tat oberta participativa, i que tingui en compte 
tot tipus de diversitat. Ens volem reapropiar de 
la ciutat per viure-hi amb la nostra diversitat.

Els drets del infants 
Divendres 22 de novembre de 17.30 a 18.30 h
Taller d’experimentació per a infants de 0 a 3 
anys, a càrrec del Petit Drac
Contacontes per a infants de 3 a 5 anys, a 
càrrec de Casa Orlandai

Els drets de les persones sense llar 
Dijous 21 de novembre 21 h 
Concert Gospel Free Choir i Rotary Club, als 
Caputxins de Sarrià

Del 26 de novembre al 13 de desembre 
Exposició: Visibles. L’art de la intempèrie, veus 
per fer front l’adversitat. 
Inauguració exposició i taula rodona: “De la 
precarització del mercat laboral als treballa-
dors i treballadores pobres”: dimarts 26 de 
novembre a les 19 h
Amb ASSIS World Band, Assís i Hort de la 
Vila Sant Joan de Déu

Els drets de les persones amb discapacitat 
Divendres 8 de novembre, a les 20 h 
Imperdible amb l’Ateneu Divers i Cesck Freixas
Divendres 29 de novembre a les 17.30 h 
Taller: Cosim el davantal, amb Aspasim
Organitza: Taula d’entitats de persones amb 
discapacitat del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi

Per la jornada del 25N, el Dia Contra la 
Violència de Gènere, la Casa Orlandai i les 
seves entitats i col·lectius, proposem  
xerrades i tallers amb perspectiva feminista 
de forma transversal.
Amb la Comissió Feminista de la Casa Orlandai

Del 5 al 23 de novembre 
Exposició: El teixit invisble
La revolució de l’efecte
Cuides? Ets cuidada? 
Inauguració i debat: dimarts 5, a les 19 h
A càrrec del projecte SSG Coopera

Dimecres 13 de novembre, a les 19 h
Dones i Blockchain
La manca de comprensió i suport a les dones 
en la igualtat de gènere i en les representacions 
del sector TIC ens impulsa a donar a conèixer 
la tecnologia Blockchain com una oportunitat 
en una tecnologia emergent i com un pas per la 
transformació social. 
A càrrec de Blockchain Catalunya

Dissabte 14 desembre a les 12 h
Matinals familiar: La família de les germa-
nes Algaba
Espectacle per a infants de 2 a 7 anys

Dimecres 27 de novembre a les 19.30 h
Tertúlia: Estratègies del tràfic de persones. 
Organitza: Plataforma Catalana de Suport al 
Lobby Europeu de Dones

CONSULTA ELS TALLERS  
RELACIONATS A LA PÀGINA 27



AMICAL VIQUIPÈDIA                               
Dijous del 19 de setembre fins al 12 de 
desembre, cada quinze dies
Sigues escriptor/a d’articles a la Viquipedia.
Sessions dirigides als qui volen saber com 
crear articles nous a la Viquipèdia i ampliar o 
millorar els articles ja existents. L’objectiu és 
mostrar que es pot ser un bon ‘viquipedista’ 
amb unes quantes nocions que s’ensenyaran.

ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous 26 de setembre, 31 d’octubre, 28 de 
novembre i 19 de desembre a les 18.15 h  
Sessions obertes de Dansa Lliure. 
L’Associació Catalana de Dansa Lliure us 
convida a descobrir el món de la dansa lliure els 
últims dijous de mes.

ASS. CATALANA DE DISLEXIA               
Dissabte 5 d’octubre d’ 11 a 14 h 
Celebració del Dia internacional de la Dislèxia

BANC DEL TEMPS 
SARRIÀ-SANT GERVASI                         
Dissabtes 19 d’octubre, 9 de novembre i 14 
de desembre a les 17 h 
Resolució de dubtes d’informàtics, amb 
Mina Albarracín. També pots venir amb el teu 
portàtil, mòbil o tauleta, ens hi atrevim a tot!

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 desenvoluparan 
les capacitats de creació i d’expressió artística. 

COR ANTÀRTIDA                                       
Dissabte 21 de desembre a les 18 h 
Concert de Nadal

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. 

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.

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 per-
sones; 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

ROTARY CLUB i FREE CHOIR                
Dijous 21 de novembre
Concert Gospel Free Choir i Rotary Club 
als Caputxins de Sarrià

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 19 de setembre, 17 d’octubre, 21 de 
novembre, a les 19 h 
Tertúlies sobre història de Sarrià. 
Cada 3r dijous de mes. És un projecte obert 
a totes les entitats i particulars que desitgin 
integrar-s’hi.

ACTIVITATS: ENTITATS DE LA CASA

SESSIONS OBERTES i GRUPS 

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

TALLERS

Període d’inscripció

l Per a l’alumnat dels tallers de prima-
vera 2019: a partir del 9 de setembre a 
les 11 h. Inscripció presencial i online. 
l Per a nou alumnat i nous tallers a 
partir del 16 de setembre a les 11 h. 
Inscripció online i presencial.
l Obertura inscripcions en línia:  
a partir del 16 de setembre a les 11 h.  
www.casaorlandai.cat i  
barcelona.cat/cccasaorlandai 

Horaris: de dilluns a dissabte d’11 a 14 i de 
17 a 20 h. Els festius no es fan inscripcions.

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

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.

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



TALLERS

CULTURA, ART I CIÈNCIA                   

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 4 d’octubre 
al 20 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Aprèn a escoltar els grans compositors des 
d’una altra perspectiva, tenint com a fil con-
ductor la història de la música.
Amb Víctor Frigola, músic

EL BOOM DE LES SÈRIES                    

Dimarts de 19 a 20.30 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Netflix, HBO... qui no està enganxat/da a una 
sèrie? En aquest taller farem un recorregut 
per la història de la serialitat televisiva de fic-
ció apropant-nos a les sèries que han marcat 
època, a les diverses edats d’or televisives i 
a les sèries mes influents. 
Amb Roger Gonzàlez i Mercader, docent 
especialista en cinema i audiovisual

BARCELORUTES!                                  

Dimarts de 10 a 12 h. Del 8 d’octubre al 
26 de novembre (consultar les rutes al 
web)
Preu: 65,63 € (16 hores)
Rutes culturals per Barcelona on descobri-
rem la història i els racons més insospitats 
mentre passegem.
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN, 
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

DIVENDRES QUE FARAN HISTÒRIA     

Divendres de 10 a 12 h
Preu: 24,61 € (6 hores)
Durant 3 divendres descobrirem secrets ben 
amagats de la ciutat de Barcelona, que ens 
faran veure aquesta ciutat amb uns altres ulls.
Divendres 11 d’octubre: A tot gas s’il·lumina 
la ciutat
Divendres 15 de novembre: Per la Gràcia divina
Divendres 20 de desembre: Ramblejant
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN, 
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

INICIACIÓ A LA FERMENTACIÓ              
D’ALIMENTS                                                   

Dimarts de 19 a 21 h. Del 25 d’octubre  
al 5 de novembre
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 el 
suport de Ferment 9
Amb Àlex Todó Plasencia, de Ferment 9 

LES OMBRES D’EUROPA                         

Dimecres d’11 a 12.30 h. Del 2 d’octubre 
a l’11 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 hores)
Analitzarem 3 temes centrals en la història 
de l’Europa contemporània: la geoestra-
tègia russa, el conflicte de l’exIugoslàvia i 
el conflicte àrabo israelià. Farem un repàs 
d’aquestes regions des de l’Antiguitat fins a 
l’actualitat, per comprendre millor les arrels 
dels conflictes.
Amb Jordi Pisa, del blog Culturalia

N
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TALLERS

MIRANT EL CEL. ASTRONOMIA I      

Dimarts de 12 a 13.30 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Descobriràs un Sistema Solar diferent, 
sabràs i identificaràs els estels i les cons-
tel·lacions tot mirant al cel a ull nu. Sense 
coneixements previs.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA                         
DES DEL TERRAT                                 

Dijous 14 de novembre de 20 a 21.30 h
Preu: gratuït (1,5 hores)
Pujarem al terrat de la Casa Orlandai per 
mirar i observar el cel d’una manera nova i 
diferent, com no ho acostumem a fer.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic
Activitat inclosa dins de la Setmana de la 
ciència

SOSTENIBILITAT                              

COSMÈTICA NATURAL                       

Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 15 d’octu-
bre al 12 de novembre 
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                     

Dimarts 15, 22 i 29 d’octubre de 17.30 a 
19 h
Preu: 22,38 € (4,5 hores)
Descobrirem quines són les plantes mediter-
rànies més adients per enverdir la nostra vida 
i, sobretot, aprendrem a cuidar-les! Porta el 
teu test de ceràmica i eines de jardineria! 
Amb Anna Valderrama, educadora agroam-
biental
En col·laboració amb l’ECOCO i Som Natura

EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 17 a 19 h. Del 10 d’octubre al  
5 de desembre
Preu: 89,52 € (18 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 30  
de setembre al 2 de desembre
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. Del 3 
d’octubre al 5 de desembre
Preu: 87,03 € (17,5 hores)
Vols escriure? Escriu. Escriu sense por. 
Escriu molt. Escriu bé. Vine i perdràs les 
excuses per no escriure relats breus.
Amb Gina Leal, tallerista des del 2013
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ESCRIPTURA CREATIVA: TEORIA         

Dilluns de 17.30 a 19 h. Del 30 de setem-
bre al 2 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Endinsa’t al món dels relats. En aquest taller 
aprendrem tècniques narratives de la mà 
de contes d’arreu i les posarem en pràctica 
setmana rere setmana!
Amb Gina Leal, tallerista des del 2013

FOTOGRAFIA NOCTURNA: INICIACIÓ 

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 2 d’octu-
bre al 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Descobreix una forma de fer fotografia 
diferent, els diferents tipus de fotografia 
nocturna i l’astrofotografia. No es necessiten 
coneixements previs ni càmera. 
Amb Jaume Mas, de l’Associació Catalana 
de Conservació del Patrimoni Científic

FOTOGRAFIA PER A JOVES                   

Dimecres de 19 a 21 h. Del 10 d’abril  
al 19 de juny
Vegeu pàgina 26

EXPRESSIÓ CORPORAL

BOOTY DANCE                                     

Dimarts de 18.15 a 19.15. De l’1 d’octu-
bre al 3 de desembre. 
Vegeu pàgina 27

DANSA DEL VENTRE                             

Dimarts de 20.15 a 21.30 h. De l’1d’octu-
bre al 3 de desembre
Preu: 62,16 € (12,5 hores)
Aprendràs a escoltar el teu cos i treballar-lo 
per aconseguir una millor harmonia en el mo-
viment a través de la dissociació muscular, 
amb la fusió de tècniques i estils de dansa.
Amb Isabel Vinardell, ballarina i professora 
de dansa des del 2001

TEATRE PER A JOVES: QUINA PINTA! 

Divendres de 16 a 17.30 h.  
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Vegeu pàgina 26

TEATRE PER A JOVES:                        
DEIXA’T ANAR!                                        

Dilluns de 20 a 21.45 h. Del 30 de setem-
bre al 2 de desembre
Vegeu pàgina 26
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ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Després d’uns primers escalfaments per 
posar-nos en forma, ens traslladarem a dife-
rents indrets del món a través de la música 
tot ballant.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista  
des del 2011

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 30 de 
setembre al 2 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)

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

TONIFICACIÓ                                          

Dimecres de 20.30 a 21.30 h. Del 2 d’oc-
tubre al 4 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)
Vine a suar de valent! Tonifica tots els músculs 
i guanya força amb exercicis dinàmics!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

TONIFICA’T AMB ELS ABDOMINALS  
HIPOPRESSIUS                                        

Dijous de 12.45 a 13.45 h. Del 3 d’octu-
bre al 5 de desembre
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                                          

DOBLEM EN CATALÀ                            

Dimecres 9 d’octubre
Nivell bàsic 1: de 12 a 14 h
Grup de voluntariat per la llengua:  
de 16 a 18 h
Taller gratuït (2 hores)
Torna l’activitat estrella de la tardor, per a 
públics de totes les edats i procedències. Hi 
doblarem fragments de pel·lícules de ficció, 
documentals i dibuixos animats.
Amb Francesc Fenollosa i Ten, el Geni Tor-
tuga de Bola de Drac (versió valenciana). 
Amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
direcció general de Política Lingüística.

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19 h a 20 h. Del 3 d’octubre al 
5 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores)
Acabes d’arribar i encara no et fas entendre 
en català? Ja fa anys que ets aquí però no 
t’atreveixes a parlar aquesta llengua? Perd la 
por al català!
Amb Anna Presas, voluntària del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi

ORTOGRAFIA CATALANA PER A       
CATALANOPARLANTS                              

Dijous de 18 a 19 h. Del 3 d’octubre al  
5 de desembre
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 h a 20 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores)
Acabes d’arribar i encara no domines bé el 
castellà? Vols millorar el teu nivell? Practica 
en aquest taller de conversa en castellà per 
fer-te entendre!
Amb Cecília Moreno voluntària del Banc 
del Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN FRANCÈS                          

- Nivell inicial: divendres de 12 a 13.30 h. 
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 2 d’octubre al 4 de desembre 
- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
- Communication professionnelle:  
dimecres de 19 a 20.30 h. Del 2 d’octu-
bre al 4 de desembre. Requereix prova 
de nivell
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
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CONVERSA EN ANGLÈS                     

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h. 
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 30 de setembre al 2 de desembre
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 30 de setembre al 2 de desembre
- English with Tedtalks:
dijous de 19 a 20.30 h. Del 3 d’octubre al 5 
de desembre. Requereix prova de nivell
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

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 
h. Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores). Suplement: 3 €
Aprèn les bases de l’italià o consolida el teu 
nivell, amb classes dinàmiques basades en 
la conversa on també es farà repàs de la 
gramàtica de la llengua. 
Amb Giulia Guardata, nascuda a Roma i 
professora d’italià des del 2016

COS I MENT                                         

IOGA                                                       

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

IOGA PER A GENT GRAN                         

- Grup A: dilluns de 12 a 13.30 h. Del 30 
de setembre al 2 de desembre
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h. Del 3 
d’octubre al 5 de desembre 
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)
Les accions suaus i harmòniques t’ajudaran 
a millorar la mobilitat, la respiració... Allibe-
ra les tensions i deixa de portar una vida 
sedentària!
Amb Yoonah Kim, professora de Hatha 
Yoga per l’escola Sadhana (UEY i FEDFY)

MEDITACIÓ SUFÍ                                  

Dimarts 8 d’octubre, 12 de novembre i 
10 de desembre de 19 a 20.30 h
Preu: 22,38 € (4,5 hores)
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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MEDITACIÓ                                           

Dimarts de 10.30 a 12 h. De l’1 d’octu-
bre al 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
Aprèn l’art de viure amb la plenitud i l’atenció 
plena. Explorem com es transformen la 
nostra ment i les nostres reaccions davant 
tots els esdeveniments de la vida mitjançant 
la pràctica habitual de meditació. 
Amb Yoonah Kim, professora de Hatha 
Yoga per l’escola Sadhana (UEY i FEDFY)

ENVELLIMENT ACTIU

GRUP DE LECTURA COL•LECTIVA                                                 

Dimarts d’11 a 12.30 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)
Aquest és un espai dedicat a la lectura en el 
sentit més ampli: escoltem i llegim magnífics 
relats i poemes al mateix temps que creem 
un ambient inclusiu on tothom pot participar 
i experimentar les emocions que aporta la 
lectura. Vine i llegim entre tots i totes!
Amb Laia Alarcón, dinamitzadora del mèto-
de Shared Reading

DONES GRANS, GRANS DONES            

Dijous de 10.30 a 12 h. Del 3 d’octubre  
al 5 de desembre
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)
Taller en clau de dona on descobrirem man-
dats parentals i socials per apoderar dones 
en el cicle vital de la maduresa. Un viatge a 
l’autodescobriment des de l’experiència vital.
Amb Magda Julià, psicòloga i consultora 
de Cuidante

DEPENDENSTRES                                

Dijous de 12 a 13.30 h. Del 3 d’octubre  
al 5 de desembre
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a gent 
gran (a partir de 60 anys)
Taller dirigit a Cuidadores per abordar 
l’estrès del dia a dia. Reconeixerem les 
emocions que ens desestabilitzen, el seu 
funcionament saludable i l’invalidant. Desco-
brirem tècniques de relaxació, atenció plena 
en l’aquí i l’ara. 
Amb Magda Julià, psicòloga i consultora 
de Cuidante

INFANTIL I JUVENIL                    

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

NADAL A LA CASA ORLANDAI            

Per a aquest Nadal hem preparat 4 propos-
tes diferents per als nens i nenes de Sarrià. 
Descobrirem el paper de les dones en l’art i 
la ciència, al mateix temps que  explorarem 
aquests mons amb jocs i dinàmiques d’allò 
més divertides
• Les dones en el món de l’art: 23, 24 i 27 
de desembre, d’11 a 12.30 h
• Juntes fem ciència: 23, 24 i 27 de de-
sembre, de 17 a 18.30 h
• Dones que escriuen: 30 de desembre i  
2 i 3 de gener, d’11 a 12.30 h 
• Teatre en clau de dona: 30 de desembre 
i 2 i 3 de gener, d’11 a 12.30 h
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REPARACIÓ DE PELUIXOS!                   

Divendres 13 de desembre, de 17.30 a 
18.30 h
Preu: taller gratuït (1 hora). Taller per a 
famílies amb infants de 7 a 12 anys
En plena campanya de Nadal, descobrirem 
totes les alternatives per poder consumir 
responsablement els jocs i les joguines i 
després ajudarem als infants a crear els seus 
propis peluixos a partir de parts de peluixos 
descartats. Prepareu les agulles i… a cosir!
Amb Espai Ambiental Cooperativa

Tallers per a joves de 12 a 29 anys

TEATRE PER A JOVES: QUINA PINTA! 

Divendres de 16 a 17.30 h. Del 4  
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys
El grup de teatre Quina Pinta està dirigit a 
joves d’entre 13 i 15 anys. Les integrants ac-
tuals fa anys que treballen juntes i aquest any 
volen obrir el grup per crear una nova obra 
que es presentarà al juny a la Casa Orlandai. 
Amb Magalí Frappant, actriu

TEATRE PER A JOVES:                        
DEIXA’T ANAR!                                          

Dilluns de 20 a 21.45 h. Del 30 de setem-
bre al 2 de desembre
Preu: 46,55 € (17,5 hores). Activitat reco-
manada 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

FOTOGRAFIA PER A JOVES                   

Dimecres de 19 a 21 h. Del 2 d’octubre al 
20 de novembre
Preu: 26,60 € (16 hores). Taller per a joves 
de 12 a 15 anys
Descobreix, experimenta i investiga el 
llenguatge fotogràfic d’una manera entretin-
guda! Al final del taller, farem una exposició 
a la Casa Orlandai i un concurs fotogràfic! 
Necessari portar càmera amb mode manual
Amb Kati Riquelme, fotògrafa professional

AUTODEFENSA FEMENINA                   

Dissabte 23 de novembre, d’11 a 13 h
Preu: taller gratuït (2 hores)
Inscripció prèvia a informaciojoves@
casasagnier.net (PIJ)
Trobaràs un espai per potenciar la seguretat 
física i emocional. Consciència de l’espai, 
força física o comunicació verbal i no verbal 
seran algunes de les nostres eines.
Organitzen: Punt d’Informació i Atenció 
a les Dones (PIAD) i Punt d’Informació a 
Joves (PIJ) de Sarrià-Sant Gervasi

REPENSANT L’AMOR                            

Dimarts 1 d’octubre, 22 d’octubre, 5 
de novembre, 19 de novembre i 3 de 
desembre, de 19 a 21 h
Preu: 49,73 (10 hores). Taller per a joves a 
partir de 16 anys
De quina forma ens relacionem? Realment la 
nostra parella és la relació més important de 
la nostra vida? Qüestionem-nos i busquem 
alternatives. A cada sessió abordarem l’amor 
i les relacions des d’una perspectiva diferent 
per començar a construir noves relacions. 
Espai no-mixte de confiança per expres-
sar-nos en llibertat. 
Consulta al web el programa i ponents. 
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FEMINISME                                        

BOOTY DANCE                                     

Dimarts de 18.15 a 19.15. De l’1 d’octu-
bre al 3 de desembre
Preu: 26,60 € (10 hores). Taller per a 
joves a partir de 12 anys
El Booty Dance és un ball urbà amb orígens 
africans. Es basa en les mil i una maneres 
de moure els malucs i el cul. Cal portar 
genolleres
Amb Kim Jordan, ballarina i sociòloga 

REPTES DE L’ECONOMIA SOCIAL        
I SOLIDÀRIA AL FEMINISME II             

Dijous 17 d’octubre, de 18 a 20 h
Preu: taller gratuït (2 hores)
Seguirem descobrint els conceptes clau de 
l’Economia Feminista mitjançant una dinà-
mica participativa i vivencial. Descobrirem 
projectes cooperatius i solidaris en l’àmbit 
de la gestió del poder, el flux de la informa-
ció, 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

AUTODEFENSA FEMENINA                   

Dissabte 23 de novembre, d’11 a 13 h
Preu: taller gratuït (2 hores)
Inscripció prèvia a informaciojoves@
casasagnier.net (PIJ)
Vegeu pàgina 26

REPENSANT L’AMOR                            

Dimarts 1 d’octubre, 22 d’octubre, 5 
de novembre, 19 de novembre i 3 de 
desembre, de 19 a 21 h
Preu: 26,6 € (10 hores). Taller per a joves 
a partir de 16 anys
Vegeu pàgina 26

MICROMASCLISMES I NOVES                   
MASCULINITATS                                    

Dimecres 23 d’octubre, 20 de novembre 
i 4 de desembre, de 19 a 21 h
Preu: 15,96 € (6 hores). Taller per a joves 
a partir de 16 anys
Aquesta proposta pretén sensibilitzar i 
formar en temes relacionats amb la igualtat 
de gènere, socialització de la masculinitat, 
masclisme i micromasclisme. S’explora el 
significat i la construcció de la masculinitat 
en l’actual societat patriarcal, posant la 
mirada en la igualtat de gènere i la prevenció 
d’actituds masclistes.
Amb Paco Abril, del col·lectiu Homes Igua-
litaris- AHIGE Catalunya
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SETEMBRE

Dijous 12 19 h CÀPSULES VESPERTINES: L’amor. Entrada: 3 €

DivenDres 13 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: inici del cicle

Dimecres 18 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: L’oxigen: descobriment i revolució química del segle 
XVIII, amb Aureli Camaño, Entrada: 3 €

Dijous 19 19 h TALLER HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 20 Tot el 
dia PARQUING DAY. La Casa surt al parquing!

DivenDres 20 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Circ: Fil

Dijous 26 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

Dijous 26 19 h XERRADES AMB L’A.C. D’INVESTIGACIONS MARXISTES. Estat actual de la 
globalització, amb Ramon Franquesa UAB

DivenDres 27 20 h BENVINGUDA A LA CASA: L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música:  
CO-JAM de benvinguda

Dissabte 28 de 10 a 
14 h TROBADA D’IL·LUSTRADORS/ES amb Llibreria A Peu de Pàgina

Dissabte 28 de 13 a 
21 h

BENVINGUDA A LA CASA: 
13 h Versionant el vermut amb Val&Dani
16 h Concert de migdiada amb Vio - Sastre - Oliveres
17:30 h Documental Donants de Memòria
19 h Vinilada popular! Porta el teu vinil i punxa, amb La Cara Skol
21 h Concert amb SoulRait i PD’s COOP

CALENDARI

llegenDa:
FESTA MAJOR = activitat destacada

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

Dimecres 2 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Jo sóc vosltres. Sis poetes de Síria

DivenDres 4 21 h FESTA MAJOR L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES
21 h Estramoni, les Filles Europees i Vàlius.

Dissabte 5 de 10 a 
14 h

FESTA MAJOR a la Casa Orlandai
10 h Torneig de domino / Ruta de l’Economia Social i Solidària de Sarrià
12 h Conta Contes PSC Sarrià Sant Gervasi / Plantem al barri!

Dissabte 5 11 h DIA INTERNACIONAL DE LA DISLÈXIA

Diumenge 6 de 17.30 
a 21 h

FESTA MAJOR a la Casa Orlandai
17.30 h Fes-te els Balcons! de Casa Orlandai a la plaça de la Vila
19.30 h Cantada intergeneracional, plaça del Consell de la Vila 

Dimecres 9 18 h FESTA MAJOR a la Casa Orlandai. Espectacle familiar: A cau d’orella

DivenDres 11 18 h FESTA MAJOR a la Casa Orlandai. Contes sota l’escala: El violí màgic

Dissabte 12 Tot el 
dia

FESTA MAJOR a la Casa Orlandai
10-14 h Itinerari: Ruta Històrica per Sarrià
21 h Gran concert amb DMS vs The Naintis

Dilluns 14 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Turandot, de G. Puccini. Entrada: 4,50 €

Dimecres 16 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: El nitrogen, amb R. Guerreri i S. Marañón. Entrada: 3 €

Dijous 17 19 h TALLER HISTÒRIA DE SARRIÀ

DivenDres 18 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Poesia musicada: Tot Dorm

Dijous 17 19 h CÀPSULES VESPERTINES: La memòria a través de la música. Entrada: 3 €

Dimecres 23 19 h CLAQUETA I ACCIÓ: Cicle de cinema ambiental

Dijous 24 19 h XERRADES AMB L’A.C. D’INVESTIGACIONS MARXISTES. Els moviments 
socials, les marees, amb Albert Recio FAVB

DivenDres 25 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: CO-JAM

Dissabte 26 Tot el 
dia

POSA ÀFRICA A LA TEVA PELL: Música, tallers, dinar de pícnic a l’Espai 
Gardenyes, espectacles i projecció de documental.

Dissabte 26 17 h CASTANYADA POPULAR, amb l’Esplai Movi de Sarrià 

Diumenge 27 9.45 h BIOBLITZ BARRI. Sortida: Jardins de Can Sentmenat

Dimecres 30 19 h CAFÈS LITERARIS: La mà dins la roda, de Guim Valls. Entrada: 3 €

Dimecres 30 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: Odontologia integrativa 

Dijous 31 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

CALENDARI



CALENDARI

NOVEMBRE

Dilluns 4 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Doña Francisquita, de A. Vives. Preu: 4,50 €

Dimarts 5 19 h NOVEMBRE VIOLETA. Inauguració exposició: El teixit invisible

Dimecres 6 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Migracions a causa del canvi climàtic, 
amb Pep Cabanyol, periodista i president de SICOM. Organitza 15M

Dijous 7 20 h JAZZ CLASS JAM. Locomotora Negra i Fundació Jazz Clàssic. Entrada: 4.50 €

DivenDres 8 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: L’Ateneu Divers presenta Cesk Freixas

Dissabte 9 12 h MATINALS FAMILIARS. Teatre d’objectes: Kumulunimbu. Entrada: 3 €

Dimecres 13 19 h NOVEMBRE VIOLETA. Xerrada: Dones i Blockchaine 

Dijous 14 19 h CÀPSULES VESPERTINES. La memòria a través de la fotografia. Entrada: 3 € 

Dijous 14 20 h Observació astronòmica des del terrat. Inscripció prèvia al web 

DivenDres 15 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Santi Eizaguirre

Dissabte 16 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI. Música amb Cia Comsona. Preu: 3 €

Diumenge 17 10 h MAPATGE DE LIQUENS. Als Jardins de Vil·la Amèlia

Dimecres 20 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. El carboni, amb Gerard Tobias Rossell. Entrada: 3 € 

Dijous 21 19 h TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 21 19 h PER A UNA CIUTAT DE TOTES: Concert Solidari amb Rotary Club i Free 
Gospel Choir

Dijous 21 19 h AC D’INV. MARXISTES. Els tractats de comerç i inversió, amb J. L. Notivoli

DivenDres 22 17.30 h PER A UNA CIUTAT DE TOTES: Activitats infantils per reclamar Drets dels Infants

DivenDres 22 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Sequoia en concert

Dissabte 23 11 h Taller: Autodefensa femenina

Dissabte 23 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI. Música amb Cia Comsona. Preu: 3 €

Dimarts 26 19 h PER A UNA CIUTAT DE TOTES. Taula rodona: Sensellarisme a Sarrià

Dimecres 27 19 h CAFÈS LITERARIS: Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà. Entrada: 3 €

Dimecres 27 19 h NOVEMBRE VIOLETA. Xerrada: Estratègies tràfic de persones 

Dijous 28 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 29 18 h RENOVA LES TEVES JOGUINES: Mercat d’intercanvi 
Del dilluns 25 al 28 de novembre: Recollida de jocs i joguines.

DivenDres 29 20 h L’IMPERDIBLE DE DIVENDRES. Música: CO-Jam: Jam de cantautors/es
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Dilluns 2 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Cavalleria rusticana/Pagliacci, de P. 
Mascagni i R. Leoncavallo. Entrada: 4,50 €

Dimecres 4 20 h PARLEM EN FAMÍLIA: Acompanyament emocional

Dimecres 11 19 h CAFÈ CIENTÍFIC. Elements de construcció i infraestructures, amb  
Francesc Muñoz. Entrada: 3 €

Dijous 12 19 h CÀPSULES VESPERTINES. La memòria a través del cos. Entrada: 3 € 

DivenDres 13 17.30 h Taller de reparació de peluixos. Inscripció prèvia al web

DivenDres 13 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Dansa i Música. Isabel Vinardell &  
Isbelle Laudenbach

Dissabte 14 12 h MATINALS FAMILIARS. Conte participatiu: La família de les germanes 
Algaba. Entrada: 3 € 

Dimecres 18 19 h CAFÈS LITERARIS: La mà dins la roda, Guim Valls. Entrada: 3 €

Dijous 19 18.15 h DANSA LLIURE: sessió oberta

DivenDres 20 21 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Teatre: Els Pirolaires 

Dissabte 21 18 h COR ANTÀRTIDA presenta el Concert de Nadal.

EXPOSICIONS:
Del 7 al 27 d’octubre
Exposicions: Dones de Moçambic i Joguines d’Àfrica
Inauguració dissabte 12 d’octubre a les 19 h

Del 5 al 23 de novembre 
Exposició: El teixit invisble. La revolució de l’efecte
Cuides? Ets cuidada? Us presentem una exposició sobre l’impacte de 
les cures a les nostres vides i en el nostre districte. Des d’una perspec-
tiva feminista i enxarxades amb diferents projectes, reflexionem sobre 
com ens cuidem i sobre les condicions laborals en les què treballen 
moltes de les persones d’aquest àmbit en el nostre districte. 
Inauguració i debat: dimarts 5, a les 19 h

Del 26 de novembre al 13 de desembre 
Exposició Visibles. L’art de la intempèrie, veus per fer front l’adversitat . 
A través del seu art, i mostrant les capacitats i potencialitats que tots/es 
tenim independentment de nostra situació, aquests artistes donaran veu 
a moltes persones que sovint han estat silenciades o invisibilitzades.
Inauguració exposició amb ASSIS World Band i posterior Taula Rodona 
amb Assís i Hort de la Vila Sant Joan de Déu, dimarts 26 a les 19 h

NO T’OBLIDIS DE 
CONSULTAR ELS  

TALLERS INFANTILS 
DE NADAL!



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 dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Diumenge tancat

CAFÈ ORLANDAI:
De dilluns a divendres: 9 a 22 h
Dissabtes: 10 a 21 h. Diumenges TANCAT
Telèfon: 93 119 00 37

ADREÇA HORARIS

FGC: Parada Sarrià (S1, S2, L6 i L7), sortida Cardenal de Sentmenat. Autobusos: V7, 66, 68

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

FGC 
bus
bicing


