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La Casa Orlandai. Entitats sòcies de l’AC Casa Orlandai
Cicles: Cafès Científics: Volcans, plantes i bits
Cicles: Cafès Literaris: Errar i Per sobre el silenci
Cicles: L’Òpera entre Bambolines
Cicles: L’Imperdible del Divendres. Jazz Vermut 
Cicles: Càpsules vespertines: Allò monstruós
Cicles: Les Veus de la República. 
Cicles: Nadons a la Casa Orlandai. Contes sota l’escala
Cicles: Matinals Familiars
Programació especial: Benvinguda a la casa
Programació especial: Apunts d’història de Sarrià. Exposicions
Entitats de la Casa: Grups. Sessions obertes. Serveis
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INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS CULTURALS
Totes les activitats requereixen inscripció prèvia a través de les pàgines web
www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai
Serà obligatori complir amb les mesures de seguretat establertes en cada moment: caldrà 
dur mascareta i desinfectar-se amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància de seguretat 
i respectar els aforaments màxims establerts. Es recomana arribar amb temps abans que 
comenci l’activitat per evitar aglomeracions.



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  
oferta 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,  

proporcionant-los 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’n voluntari/a. La Casa Orlan-
dai ofereix places per a persones voluntàries 
que vulguin col·laborar en el projecte. Els hora-
ris 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 
www.barcelona.cat/casaorlandai
Twitter: @casaorlandai
Instagram: @casaorlandai 
Facebook: casa.orlandai
Telegram: Casa Orlandai

Amical Vikimedia ❘ ASPASIM ❘ Associació Ar-
tistes de Sarrià ❘ Associació Blockchain Cata-
lunya ❘ Associació Catalana de Dansa Lliure ❘ 
Associació Catalana de Dislèxia ❘ Associació 
Catalana Investigacions Marxistes ❘ Associa-
ció Cedre per la Promoció Social ❘ Associació 
per la Cooperació Cat Sya ❘ Associació Cultu-
ral Indian Runners ❘ Associació de Diablesses 
i Diables de Sarrià ❘ Associació Free Gospel 
Choir ❘ Associació Grups, aprenentatge i salut ❘ 
Barcelona Nest ❘ Barcelona Women’s Network ❘ 
Cafè Orlandai SCCL ❘ Ciència en Societat, Fun-
dació Privada ❘ Club de Patchwork ❘ Comissió 

de Festes del Roser de Sarrià ❘ Cor l’Antàrti-
da ❘ CUPANE ❘ Elenc Teatral J.V. Foix ❘ Esplai 
Movi de Sarrià ❘ Fundació Privada Centre d’Hi-
giene Mental Les Corts ❘ Grup, espai de psi-
coteràpia 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 Barce-
lona ❘ 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 
International ❘ Urban Sketching Barcelona

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI                                                                        



ACTIVITATS: CICLES

EL DESPERTAR DE LA CIUTAT               
DURANT LA RECLUSIÓ DELS HUMANS                                                       

Dimecres 30 de setembre 
En el temps en què els humans hem estat 
reclosos per evitar contagis durant la pandè-
mia, altra fauna ha ocupat part de l’espai que 
deixàvem buit. Hem estat conscients perquè 
hem sentit molt més el cant dels ocells. Ha 
estat la percepció per la baixada de la remor 
de la ciutat? Quins animals s’han sentit més? 
Han entrat a la ciutat animals que habitual-
ment no hi entren?
Amb Eloisa Matheu, Sons de la Natura

INSECTES PER A TOT ARREU,                
PER QUÈ?                                                 

Dimecres 21 d’octubre
Hi ha un ampli ventall d’organismes que ano-
menem insectes, que sovint trobem al nostre 
voltant tant en ambients rurals com urbans. 
Quines són les raons d’aquest èxit que es fa 
palès en què els insectes són aproximada-
ment el setanta-cinc per cent de les espècies 
animals conegudes a la biosfera?
Amb Marta Goula, Facultat de Biologia de la 
UB

AMB QUI COMPETIM PER                         
LES PLANTES QUE ENS ALIMENTEN?      

Dimecres 18 de novembre 
Les Nacions Unides han declarat el 2020 
Any Internacional de la Sanitat Vegetal per 
sensibilitzar la població de la importància 
de la salut de les plantes. Els conreus estan 
amenaçats per nombroses plagues i malal-
ties, que han compromès i podrien tornar a 
comprometre la suficiència alimentaria de les 
poblacions humanes. Com s’estudien aques-
tes malalties? Com pot la recerca posar-hi 
remei?
Amb Marc Valls, investigador del Centre  
de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i del 
Departament de Genètica de la UB

LA BONA PREMSA DELS RATPENATS      

Dimecres 9 de desembre
S’acusa als ratpenats d’haver estat els primer 
reservori del coronavirus; però d’això fa molt 
de temps. A més, és l’activitat humana la que 
ha provocat la pèrdua d’hàbitats i biodiver-
sitat. Al contrari de la imatge malèfica mal 
assignada, gràcies a la seva funció ecològi-
ca, els quiròpters són els millors reguladors 
de les poblacions d’insectes.
Amb Jordi Serra Cobo, IRBIO-UBla UB
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CAFÈS CIENTÍFICS: VOLCANS, PLANTES I BITS                                               

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

Volem dedicar els cafès de tardor a diversos grups d’éssers vius; els que han colonitzat la 
ciutat quan hem estat reclosos, a altres grups zoològics que han estat estigmatitzats, quan 
en realitat són fascinants per la seva biologia i la seva ecologia. I com també és l’any dedicat 
a la Sanitat Vegetal, tot coincidint amb la Setmana de la Ciència aprendrem com s’ho fan els 
paràsits per alimentar-se de les plantes.
Organitza: Fundació Ciència en Societat



ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: ERRAR i PER SOBRE EL SILENCI                                         

«ERRAR» 
Malgrat que en aquest cicle entendrem el 
verb «errar» com a «anar a l’atzar, d’una ban-
da a l’altra», no renegarem de les accepcions 
«equivocar, no encertar» o «desviar-se de la 
veritat». Llegirem tres obres que ens faran 
reflexionar sobre el sentiment de pertinença, 
el viatge o les fronteres invisibles amb què 
convivim diàriament. 

COS / LOS ERRANTES,                            
D’OLGA TOKARCZUK                                     

Dimecres 7 d’octubre

A mig camí entre el relat de viatges, la novel-
la autobiogràfica ficcionalitzada, i el catàleg 
enciclopèdic d’aquell gabinet de curiositats 
que és el nostre món, Cos/Los errantes té 
com a unitat narrativa fonamental el fragment 
i com a única llei estructural la discontinuïtat. 
L’escriptura de Tokarczuk funciona com un 
mecanisme de narració centrífuga; només 
desplegant una lectura igualment centrífuga i 
fragmentària podem copsar tots els matisos 
de la paraula ‘errància’ que s’entrellacen de 
manera aparentment caòtica a la novel·la.

Amb Pier Manchia Benito, investigador  
cultural independent

LA PELL DE LA FRONTERA,                          
DE FRANCESC SERÉS                                     

Dimecres 28 d’octubre

Els vells camins del Baix Cinca i del Segrià 
s’han perdut i se n’han obert de nous que 
continuen per Europa i Àfrica i arriben fins a 
Romania i Ucraïna, fins a Mali, el Senegal, el 
Camerun, la Xina i l’Índia. Les direccions i les 
distàncies són tan diferents que ja no servei-
xen ni els mapes de sempre ni els mateixos 
relats. Els protagonistes del llibre conten com 
ha canviat un món que no saben del cert si 
és seu, que s’acarona i s’esgarrapa. Un món 
que és seu i nostre.

Amb Francesc Serés, autor

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



ACTIVITATS: CICLES  6/ 7

SI AQUEST CARRER FOS MEU,               
D’STEFANIE KREMSER                                     
 
Dimecres 25 de novembre

Si aquest carrer fos meu és una passejada 
per les vint-i-dues adreces on l’autora ha 
viscut fins avui, en cinc països diferents, entre 
les Amèriques i Europa. A través de la seva 
mirada —curiosa, esmolada i alhora intros-
pectiva—, aquest llibre de les adreces també 
dibuixa el mosaic d’una experiència: multi-
migratòria, cosmopolita i tanmateix plena de 
contradiccions socials, polítiques, culturals i 
biogràfiques. Kremser convida qui la llegeix a 
reflexionar sobre la qüestió de qui es pot ser, 
quan no s’és d’un lloc concret i definit.

Amb Stefanie Kremser, autora

«PER SOBRE EL SILENCI» 
No descobrirem res de nou si afirmem que la 
història l’escriuen els vencedors: qui controla 
les estructures de poder controla els discur-
sos oficials. En aquest cicle, ens aproparem 
—mitjançant un assaig de reflexió íntima, un 
llibre de testimonis i una novel·la— a col·lec-
tius minoritzats que, discriminats per raó de 
sexe, d’origen o d’estatus social, o bé no han 
tingut veu o bé sempre han parlat per ells.

EL COR ÉS UN CAÇADOR SOLITARI               
DE CARSON MCCULLERS                                     
 
Dimecres 16 de desembre

El cor és un caçador solitari (1940) és l’opera 
prima de Carson McCullers. Ambientada en 
una petita ciutat del Sud dels EUA, l’autora 
narra la història d’un grup de persones –amb 
la figura del sordmut John Singer com a 
personatge central– que, essencialment, 
comparteixen la solitud, la marginalitat i el 
refús d’una societat que els ignora; però que 
també ens revela la necessitat que totes les 
persones tenim de ser compreses i de sen-
tir-nos estimades.

Amb Martha Tennent, doctora en llengua 
anglesa, acadèmica, docent i traductora



ACTIVITATS: CICLES

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

El tenor sarrianenc Marc Sala presenta 
una nova temporada de xerrades al voltant 
d’òperes que són a la cartellera d’El Gran 
Teatre del Liceu

VIDA I OBRA DE G. VERDI                           

Dilluns 14 de setembre
Coneixerem les claus de l’èxit de l’autor de 
La Traviata, Rigoletto, Aida i moltes més 
obres cabdals en la història de l’òpera. 
Verdi va tenir una vida llarga i el seu geni 
musical va ocupar tota la segona meitat del 
segle XIX a Itàlia. Veurem l’evolució del seu 
estil, les seves característiques principals, la 
influència de la seva vida personal en la seva 
obra, tot il·lustrat amb audicions comenta-
des. 

DON GIOVANNI, DE W.A. MOZART         

Dilluns 5 octubre
Dramma giocoso en dos actes. Música de 
Wolfgang Amadeus Mozart amb llibret de 
Lorenzo Da Ponte. Don Giovanni, seductor 
en sèrie i narcisista obsessiu compulsiu, tot 
infringint les regles socials s’acaba traint a 
si mateix: acompanyat pel sofisticat ser-
vent Leporello, viurem les seves aventures 
amoroses, i perseguit pel fantasma de l’home 
assassinat al primer quadre, acabarà sopant 
amb ell i serà instat a penedir-se’n, però s’hi 
negarà.

MITRIADATE RE DI PONTO,                   
DE W.A.MOZART                                 

Dilluns 9 novembre 
Òpera seria en tres actes. Música de Wolf-
gang Amadeus Mozart amb llibret de Ame-
deo Cigna-Santi.
El regne de Mitridate està assetjat per Roma, 
i els seus fills, Farnace i Sifare, estan tots dos 
enamorats d’Aspasia, la dona amb la qual 
planeja casar-se el mateix rei tirà, ofuscat 
amb la venjança. A mesura que l’amenaça 
romana avança, la família esclata fracturada 
per la por, la gelosia i la passió. Un jove Mo-
zart, de només 14 anys, escriu la seva tercera 
òpera.

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                              



L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

Divendres al vespre 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

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

Divendres 18 de setembre, 21 h
Música
Kiwi Band
La banda jove sarrianenca, ens presenta les 
versions de tots els estils amb arrels en el 
soul, rock i funk. Una bona manera d’aterrar a 
la Casa després de l’estiu!!

Divendres 2 d’octubre, 20 h
Música
Alérgicas al polen
S’autodefineixen com a cantautores amb 
marxa, però més enllà d’això, són un projecte 
musical autogestionat en clau feminista, i ve-
nen a la Casa per presentar el seu nou àlbum 
“De Cero”.

Divendres 16 d’octubre, 20 h
Teatre d’objectes
Còctel d’objectes
Aquest any volem donar espai al Teatre d’ob-
jectes i és per això que canviarem la mirada 
i deixarem parlar totes aquelles coses amb 
les que compartim la vida quotidiana. Potser 
una cadira i una taula parlen mentre tu no les 
veus, o potser si que les veus, però encara 
no les has escoltades. 

Divendres 30 d’octubre, 20 h
Música 
Súper Gegant 
L’imperdible d’Indian Runners arriba a la Casa 
Orlandai amb guitarres, distorsions, reverbs, 
ecos i delays des del Rock més fosc: Súper 
Gegant ens presenta Una casa als aiguamolls.

Divendres 13 novembre, 20 h
Música i performance 
Schumann Amateur, companyia en residèn-
cia

Divendres 27 de novembre, 20 h
Música
The Bird Yellow
The Bird Yellow aterrarà per segona vegada 
a Sarrià a presentar el seu nou disc, acom-
panyat d’una banda interpretarà cançons 
d’indie-pop i folk.

Divendres 11 de desembre, 20 h
Música 
Polseguera
L’associació Indian Runners tancarà l’últim 
Imperdible de l’any amb Polseguera, banda 
de Mallorca que s’autodefineix com a post-
punk o pop lluminós amb el seu darrer disc 
Vida Grisa. 
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JAZZ VERMUT                                      

Dissabte 19 de setembre, a les 13 h
Entrada: gratuïta / Cal inscripció prèvia
Concert amb solistes de la Locomotora Ne-
gra i de la Fundació Jazz Clàssic. 



ACTIVITATS: CICLES 

ALLÒ MONSTRUÓS A L’ART                   

Dijous 15 d’octubre 

La normalitat i l’anormalitat sempre han 
coexistit. La convivència i fascinació de 
l’individu per «allò monstruós» ha estat motiu 
de representacions artístiques durant tota 
la història de l’art. Per tal d’estudiar-les, 
plantejarem un recorregut a partir de tres fets 
historicoartístics fonamentals: miniatures i 
capitells a l’edat mitjana; la pintura més tar-
dana de Goya; i la fotografia de Diane Arbus.
Amb Andrea Guerra, historiadora de l’Art 

MODERNISME:                                         
EL MONSTRE NOUCENTISTA                 
 
Dijous 12 de novembre

Sovint, quan ens referim a moviments cultu-
rals com ara el Noucentisme i el Modernisme, 
oblidem que van ser molt més que formes 
d’expressió artística: eren també –o sobre-
tot– corrents intel•lectuals a través dels quals 
es concebia i es tractava d’entendre i fins i 
tot de transformar la societat. A la Catalunya 
del tombant del segle XIX al XX, artistes i 
intel•lectuals van dividir-se, majoritàriament, 
entre la puresa hel•lènica noucentista i el cru 
realisme modernista. Entenent les diferències 

de projecte intel•lectual i polític entre uns i 
altres podem arribar a entendre, també, part 
de la realitat políticocultural catalana actual.
Amb Margarida Casacuberta, professora de 
Literatura catalana contemporània a la UdG i 
experta en Modernisme.

RES MÉS MONSTRUÓS QUE L’HOME    

Dijous 10 de desembre

Fa més de 200 anys, el poeta alemany Höl-
derlin va traduir l’Antígona de Sòfocles. Una 
de les particularitats del seu text és l’ús de 
la paraula Ungeheuer (monstruós, immens) 
per referir-se a l’home. Aquesta elecció va 
generar tanta controvèrsia com admiració, 
ja que va canviar completament el sentit 
d’un discurs que semblava lloar l’ésser humà 
pels seus avenços tècnics i la seva capacitat 
de dominar la natura. En aquesta sessió, 
examinarem les conseqüències del gest de 
Hölderlin per pensar –també amb l’ajuda de 
la traducció d’Antígona d’Anne Carson– què 
és «allò monstruós» avui en dia.
Amb Aida Lago García, professora d’Estudis 
Literaris i doctoranda en Teoria de la Literatu-
ra i Literatura Comparada a la UB

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

Moltes vegades, de forma gairebé inconscient, ens trobem entenent la nostra realitat com si 
es tractés d’un procés lineal i perenne que ens mena a un estadi final redemptor i definitiu. 
Tanmateix, experiències com la pandèmia del Coronavirus ens recorden que, d’una banda, no 
podem controlar de forma completa la nostra existència –especialment, a partir de construc-
tes artificials bells, purs o perfectes– i, de l’altra, que la convivència amb tot «allò monstruós» 
no només és ineludible sinó que és, fins i tot, desitjable: només acceptant la seva existència i 
tractant d’entendre-la i de conviure-hi, podrem construir societats sòlides. 

CÀPSULES VESPERTINES: ALLÒ MONSTRUÓS                                                              



HAURIA DE TENIR LÍMITS                       
LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ?                     

Dimecres 16 de setembre
Què és la llibertat d’expressió i com ens 
protegeix? Quins límits té? En l’actualitat la 
lliure expressió en la política, en la protesta 
ciutadana, en l’art o a internet està sent molt 
qüestionada. Reflexionarem sobre l’estat de 
salut d’una de les llibertats fonamentals d’una 
societat democràtica per veure si es troba en 
perill i si empara qualsevol manifestació o ha 
de cedir front altres valors i interessos legítims.
Amb Andreu Van den Eynde, advocat penalista, 
i Ferran Rañé, actor i director

LA MOBILITAT EN LES CIUTATS                    
DEL FUTUR                                                

Dimecres 14 d’octubre
La mobilitat dins les ciutats, i àrees metropo-
litanes  ha de transformar-se per a fer-se més 
sostenible. La crisi sanitària està comportant 
canvis en els hàbits de mobilitat de la pobla-
ció, que posa en escac moltes de les infra-
estructures de mobilitat. Parlarem de la vella 
mobilitat i les desigualtats socials i de gènere 
que comporten, i quines noves infraestructu-
res requereix la nova mobilitat, vies ciclables, 
intermodalitat… i quines oportunitats s’obren. 
Amb Nel·la Saborit, enginyera civil, especi-
alista en infraestructures i mobilitat. Gabinet 
tècnic del PEMB, i ponent a confirmar

LA SEGREGACIÓ ESCOLAR                    
ENMIG D’UNA PANDÈMIA                      

Dimecres 4 novembre
Hem viscut un fet inaudit: les escoles van 
tancar i la funció educativa va seguir. La crisi 
de la Covid19 ha fet encara més evidents la 
segregació escolar i  les desigualtats que ja 
existien. Parlarem de si aquesta crisi les pot 
intensificar, o bé pel contrari, quines oportuni-
tats brinda per a reduir-les. 
Amb Aina Tarabini, professora del Departa-
ment de Sociologia de la UAB i Luís Miller, 
investigador del CSIC

RUTES COMERCIALS DEL SEGLE XXI

Dimecres 2 de desembre
De l’Àrtic al Cap de Bona Esperança, pas-
sant pel corredor del Mediterrani.  
La Ruta Àrtica és un de les prioritats estra-
tègiques de Vladimir Putin. La nova Ruta de 
la Seda promoguda per la Xina és el nou Pla 
Marshall del segle XXI. La Ruta del Cap de 
Bona Esperança es convertirà aviat en una 
de les principals vies del comerç mundial. I el 
Corredor Mediterrani és el principal projecte 
d’infraestructures inacabat a la península 
Ibèrica com a conseqüència de els diferents 
estratègies dels governs espanyols des del 
segle XIX. Fou l’únic projecte d’infraestruc-
tures del qual parlaren els presidents de Xina 
i Espanya a l’última cimera sino-espanyola. 
Quins interessos i estratègies de les grans 
potències mundials amaguen aquests projec-
tes? Com canviaran les nostres vides i les de 
les generacions futures? Quines implicacions 
tenen per al medi ambient i el canvi climàtic?”
Amb Jordi Torrent, cap d’estratègia del Port 
de Barcelona i Mar Aguilera, professora de 
dret constitucional de la UB i membre del 
Fons de Defensa Ambiental

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                                                                                 

Dimecres a les 19 h Entrada gratuïta /  
Aforament limitat / Cal inscripció prèvia
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, so-
ciologia, comunicació, història, economia... 
des d’una perspectiva teòrica però també 
pràctica i vivencial. 
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ACTIVITATS: CICLES

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 18 de setembre al divendres 
18 de desembre
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 conte, farem una manualitat rela-
cionada amb allò més especial d’aquests 
contes.

NADONS A LA CASA ORLANDAI          

Dissabtes a les 11.30 h
Entrada: 3 €
Inscripció prèvia / Aforament limitat

Dues experiències escèniques per gaudir 
en família amb els més petits de casa 
Aforament limitat (un adult i un infant) cal 
inscripció prèvia a cada activitat al web 
www.casaorlandai.cat o a www.barcelona.
cat/cccasaorlandai (indicant les dades de 
l’adult). 
Activitat per a infants de 0 a 24 mesos

Dissabte 21 novembre
Activitat de descoberta i preparació.  
A través de diferents dinàmiques de mo-
viment, i música, entrenarem les orelles i 
també la vista per a l’Abiabaï.
A càrrec d’Elena Pereta de la Cia Comsona

Dissabte 28 novembre
Concert: ABIABAÏ 
Viurem una experiència d’intercanvi i 
complicitat on la vivència de la música en 
viu, el moviment i el silenci creen moments 
intensos i sorprenents. Un repertori adaptat 
a les necessitats del nadó per treballar la 
capacitat d’audició, de concentració i motriu 
i de relacionar-se amb els pares i les mares.
A càrrec de la Cia. Artransforma
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ALMA                                                         

Dissabte 3 octubre
Teatre visual
Primavera, estiu, tardor i hivern. Alma és 
un viatge poètic i sensoral a través de les 
quatre estacions de l’any, cada una amb una 
essència pròpia que prendrà forma a través 
dels objectes i materials amb els qual s’anirà 
trobant la protagonista.
Per a tots els públics 

EL BOTO MÀGIC                                      

Dissabte 7 de novembre
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

MUUUUUM!                                                 

Dissabte 12 desembre
Art i música 
Què són els Quadres Sonors?  Són petites 
peces que combinen el ritme que marca la 
música amb les possibilitats que ofereix la 
llum a través d’un projector. Els diferents 
materials plàstics creen imatges plenes de 
formes i colors en directe. No és un espec-
tacle, és una experiència artística que farà 
gaudir a grans i petits. 
Espectacle per a infants de 2 a 5 anys

MATINALS FAMILIARS                                                                                                

Dissabtes a les 12 h
Espectacles de petit format per a tota la família. Preu 3 €, cal inscripció prèvia



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

BENVINGUDA A LA CASA                                                                                         

Cal inscripció prèvia a totes les activitats

Divendres 18 de setembre 

18 h Contes sota l’escala,  
amb Maria Mendoza 

21 h L’imperdible del divendres: 
Kiwi Band

Dissabte 19 de setembre

10 h a 12 h Taller obert Urban Sketching, 
a càrrec de CHM Les Corts. 
Cal inscripció prèvia a casaorlandai.cat o a 
www.barcelona.cat/cccasaorlandai

12 h: Contacontes: El gripau blau i  
el príncep encantat
A càrrec de Vivim del Cuentu
Organitza: Llibreria Peu de Pàgina

13 h Jazz-Vermut, a càrrec de la Locomo-
tora Negra i de la Fundació Jazz Clàssic.

18 h BoBardis i Boogie Fever, bandes 
musicals sarrianenques

Organitza: Cafè Orlandai Cooperativa
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Dissabte 3 d’octubre
10 – 12 h Itinerari d’història per Sarrià de 
dalt, amb Marc Berramendi i Jesús Mestre 
Amb el Taller d’Història de Sarrià 
(per a més informació consultar l’apartat ta-
llers. Cal inscripció prèvia a casaorlandai.cat 
o a www.barcelona.cat/cccasaorlandaii)

Dijous 8 d’octubre
18.30 h Presentació dels llibres Baixar a 
Barcelona, i Sarrià desaparegut
Taula rodona on presentarem dues publi-
cacions, vinculades amb el Sarrià antic, la 
primera de l’autor Jesús Mestre, Sarrià desa-
paregut que també ens posarà en context la 
feina feta pel Taller d’Història de Sarrià sobre 
el Centenari de l’annexió. 
Finalment, exposarem idees i valorarem el 
llibre Baixar a Barcelona: La ciutat i la comu-
nitat recreada a Sarrià, dels antropòlegs Raúl 
Márquez i Miguel Doñate.

ANANT CAP AL CENTENARI: APUNTS D’HISTÒRIA DE SARRIÀ                       

EXPOSICIONS

De l’1 al 15 d’octubre 
Espai i festa
Acollirem una exposició fotogràfica sobre 
la transformació festiva de l’espai urbà a 
les viles i als barris de Barcelona

Del 15 de octubre al 10 novem-
bre 
Tertúlies fotogràfiques mira als 
artistes de Sarrià
El grup de Tertúlies fotogràfiques, 
entitat de l’ACCO, posarà cara als 
i les artistes del barri dels Tallers 
Oberts de Sarrià, una ocasió úni-
ca per posar en relació la nostra 
vila amb les persones creadores 
(pintores, escultores,gravadores, 
fotògrafes, etc.) que hi treballen. 
Un projecte de posar en relació la 
creació artística sarrianenca amb 
la mirada fotogràfica dels veïns/
es.

De l’11 al 30 de novembre 
Tallers oberts de Sarrià
Els artistes de Sarrià obriran de nou les 
seves portes al públic portant les seves 
obres a diversos racons de la Casa.
A càrrec de l’Associació Artistes de Sarrià



ACTIVITATS: ENTITATS DE LA CASA. GRUPS 

CLUB DE PATCHWORK                                
Dilluns de 17 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.

ELS TEATRERUS D’ORLANDAI              
Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Vina a desenvolupar-te a través de les eines 
que t’ofereix el teatre, un camí d’aprenentatge 
a través del joc!

FREE CHOIR                                                  
Dimarts de 19.45 a 21.45 h
Tens coneixements i aptituds musicals? 
Vine a cantar gòspel amb nosaltres!

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 a 13 h
Vols fer puntes? Fem servir l’antiga tècnica de 
les puntes de coixí, realitzant treballs actuals, 
creatius i personalitzats, a més d’utilitzar els 
materials més recents que ofereixen les noves 
tecnologies. Serà un plaer compartir un temps 
de treball i creació.

GRUP DE TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dijous de 19 a 21 h (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 
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! 



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. 
A causa de la pandèmia de la covid-19, 
aquest trimestre caldrà fer inscripció prèvia.

ASSOCIACIÓ CATALANA  
DE DANSA LLIURE                                  
Dijous de 18 a 20.30 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.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 17 de setembre, 15 d’octubre, 19 de 
novembre i 17 de desembre, a les 19 h 
Tertúlies sobre història de Sarrià. 
Cada 3er. dijous de mes. És un projecte im-
pulsat conjuntament pel Centre Excursionista 
els Blaus i l’AC Casa Orlandai, obert a totes les 
entitats i particulars que desitgin integrar-s’hi.

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATA-
LANA 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 pensa-
ment i a l’acció de la transformació social 
del passat i present, superant l’ordre social 
capitalista. 

17 de setembre, a les 19 h
Marxisme i qüestió nacional,1936-2020. 
Amb Manuel López Esteve, UAB

8 d’octubre, a les 19 h
Debat sobre les Residències per a la gent 
gran. Amb Pedro Jesús Fernández, activista, 
col·laborador de Línia Nord

ACTIVITATS: SESSIONS OBERTES. SERVEIS

SESSIONS OBERTES SERVEIS 
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CAFÈ ORLANDAI COOPERATIVA
De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabtes de 10 a 21 h 
Diumenges TANCAT
L’horari pot variar a causa de la COVID-19
Servei de cafeteria al bell mig de Sarrià, amb 
espais interiors i exteriors, tapes, “platillos” i 
entrepans, serveis per a grups, activitats...
cafeorlandai.cat, cafeorlandai@gmail.com

PUNT D’INFORMACIÓ 
Punt d’informació del districte Sarrià-Sant Gervasi.
recepcio@casaorlandai.cat

CESSIÓ D’ESPAIS
Per a entitats, grups professionals o empreses 
que necessitin fer ús d’un espai per organitzar 
reunions, conferències i/o jornades, cursos i 
concerts. Consulteu-ne condicions al web.
espais@casaorlandai.cat

ALLOTJAMENT D’ENTITATS 
Servei d’allotjament a les entitats sòcies.
entitats@casaorlandai.cat

ESPAI BARCELONA WI-FI
Espai WI-FI per tal que us pugueu connectar a 
Internet lliurement des dels vostres portàtils.

BANC DEL TEMPS SARRIÀ - SANT GERVASI
Funcionem creant xarxes socials d’ajuda mú-
tua basades en la reciprocitat. 
Dimarts i dijous d’11 a 13 i de 17:30 a 19:30 h 
bancdeltemps@casaorlandai.cat



INSCRIPCIÓ ALS TALLERS                                                                                           

TALLERS

Període d’inscripció
l Per a l’alumnat dels tallers de prima-
vera 2020: a partir de l’1 de setembre a 
les 11 h. Inscripció presencial i online.
l Per a nou alumnat i nous tallers: a 
partir del 7 de setembre a les 11 h. Ins-
cripció online i presencial.
Cal respectar les mesures de seguretat 
establertes en cada moment. Per prevenir 
contagis de la COVID-19 l’ús dels materials 
serà individual.

Obertura inscripcions en línia: a partir del 
7 de setembre a les 11 h a casaorlandai.cat 
o www.barcelona.cat/cccasaorlandai 

Horaris: de dilluns a divendres d’11 a 14 
i de 17 a 20 hores. 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 quatre persones a un mateix 
taller. La matriculació es farà efectiva un cop 
s’hagi abonat l’import corresponent. El pa-
gament 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 Orlan-
dai 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. 
• El pagament del tallers es pot fer presenci-
alment (amb targeta bancària o transferència 
bancària) o en línia. No s’admet pagament 
en metàl·lic.
• En cas que calgui fer devolucions dels im-
ports de les matrícules dels tallers, s’aplicaran 
els Articles 68 i següents de la Llei General 
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. 
Les devolucions de matrícules es faran efec-
tives com a màxim en 14 dies naturals des 
de la seva sol·licitud. Les devolucions reco-
llides per una tercera persona hauran d’anar 
acompanyades d’una autorització expressa.
• 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. La Casa Orlandai s’acollirà 
als preus públics del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi.

• Taller genèric 1: 4,27 €/hora
• Taller genèric 2: 3,52 €/hora
• Taller especialitzat: 5,92 €/hora
• Taller per a infants i adolescents (fins als 16 
anys inclòs): 2,77 €/hora
• Taller familiar (1 adult + 1 o 2 infants): 4,27 
€/hora
• Taller online: 15% de descompte sobre el 
preu del taller presencial

L’import dels suplements en concepte del 
material es lliurarà en efectiu en el moment 
de fer la inscripció, en cas de fer-se pre-
sencialment, o bé al professor/a, la primera 
sessió del taller.
Descompte per a persones aturades i amb 
discapacitat: les persones interessades en 
els criteris de reducció 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 informació del procediment que 
caldrà seguir.



TALLERS

CULTURA I ARTS                          

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 2 d’octubre 
al 4 de desembre
Preu: 77,50 € (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

BARCELONA, CIUTAT LITERÀRIA           

Dimecres de 10.30 a 12 h. Del 23 de 
setembre al 25 de novembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Barcelona ha estat objecte de la mirada de 
molts escriptors. Endinsa’t en una ciutat que 
es converteix en un protagonista més de 
l’obra i descobreix, a través de les novel·les, 
el moment històric, l’evolució i la importància 
que adquireix l’espai en relació amb la histò-
ria que se’ns explica.
Amb Covadonga Viñas, graduada i màster en 
teoria de la literatura i literatura comparada

ITINERARI D’HISTÒRIA:                         
SARRIÀ DE DALT                                   

Dissabte de 10 a 12 h. 3 d’octubre
Preu: 8,52 € (2 hores).  
Cal inscripció prèvia a casaorlandai.cat 
o a www.barcelona.cat/cccasaorlandai
Itinerari per Sarrià de dalt, per sobre de la 
plaça Major –punt de trobada—, la part alta 
del carrer Major; el parc de Joan Raventós; 
l’escola Sagrat Cor; el Teatre; el Mercat; 
el passeig de la reina Elisenda; Duquessa 
d’Orleans; i la Casa Orlandai —fi de l’itinerari.
Amb Marc Beramendi, guia oficial de  
turisme, i Jesús Mestre, historiador.  
Organitza: Taller d’Història de Sarrià

LA DONA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA. 
DE LA PREHISTÒRIA AL MÓN ACTUAL  

Dimecres de 12 a 13.30 h.  
Del 23 de setembre al 25 de novembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
En aquest curs farem un recorregut per la his-
tòria de la dona al llarg del temps. Coneixerem 
la situació de la dona en diversos períodes 
històrics; des de la Prehistòria fins a l’Edat 
Mitjana i reflexionarem sobre les societats de 
les que la dona, junt a l’home, van formar part.
Amb Jordi Pisa, del blog Culturalia

GRANS MENTIDES DE LA HISTÒRIA    

Dimecres de 10.30 a 12 h.  
Del 23 de setembre al 25 de novembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Com no podria ser d’una altra forma, la 
història està ben plena de mentides que 
s’han acabat imposant en la cultura popular 
sobretot arran de l’èxit de la literatura i el 
cinema i pel desconeixement dels mateixos 
mitjans de comunicació. En aquest curs 
estudiarem algunes de les mentides més 
famoses i consolidades per veure si superen 
un escrutini històric i científic.
Amb Jordi Pisa, del blog Culturalia

HISTÒRIA DE BARCELONA A PEU     
DE CARRER                                           

Dimarts de 10 a 12 h. Del 29 de setembre 
al 17 de novembre (consultar les rutes 
al web)
Preu: 68,15 € (16 hores)
Rutes culturals per Barcelona on descobri-
rem la història i els racons més insospitats 
mentre hi passegem.
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN, 
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

N

18 / 19

N



TALLERS

EMPODERAMENT DIGITAL: USES       
INTERNET O INTERNET T’USA A TU? 

Dimecres de 19 a 20.30 h.  
Del 23 de setembre al 25 de novembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Qui controla Internet i què vol de nosaltres? 
En aquest taller entendrem per què Internet 
s’ha convertit en el centre de les nostres 
relacions socials i individuals, descobrirem 
eines per fer un ús més crític d’Internet i 
entendrem per què les nostres dades són, 
ara mateix, més valuoses que el petroli.
Amb Rafa Ferrandis, professor de  
màrqueting digital

INICIACIÓ A LA FERMENTACIÓ            
D’ALIMENTS – ONLINE                           

Dimarts de 19 a 21 h. Del 6 al 27 d’octubre
Preu: 35,13 € (8 hores)
Aprèn els fonaments teòrics i pràctics de la 
fermentació d’aliments i begudes: xucruts, 
pickles, kimchis, kombutxa, quèfirs... 
Receptes fàcils i senzilles per fer a casa! És 
necessari disposar d’aliments concrets, que 
seran indicats abans de començar el curs.
Amb Àlex Todó Plasencia, fermentista

TALLER AVANÇAT DE FERMENTACIÓ  
D’ALIMENTS – ONLINE                              

Dimarts de 19 a 21 h. Del 3 al 24 de 
novembre
Preu: 35,13 € (8 hores)
Has tingut ja algun contacte amb la fermenta-
ció d’aliments i begudes? Has fet Iniciació a la 
fermentació d’aliments i vols aprofundir en la 
història, els usos i les pràctiques fermentatives 
de diferents parts del món? Elabora receptes 
més complexes i sorprèn els teus comensals! 
És necessari disposar d’aliments concrets, 
que seran indicats abans de començar el curs.
Amb Àlex Todó Plasencia, fermentista

SOSTENIBILITAT                              

JARDINERIA                                         

Dijous de 17.30 a 19.30 h. Del 8 al 22 
d’octubre 
Preu: 31 € (6 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

MENSTRUACIÓ SALUDABLE I              
SOSTENIBLE                                            

Dimecres de 19 a 20.30 h. 30 de setem-
bre 
Preu: 7,75 € (1,5 hores)
Desmuntarem tabús i mites sobre el cicle 
menstrual i veurem tot el ventall d’opcions 
que hi ha per a recollir la sang de la regla, 
així com els avantatges i desavantatges de 
cada una d’elles.
Amb l’Associació Zero Waste Bcn, per a la 
reducció de la generació de residus

NETEJA NATURAL                                        

Dimecres de 19 a 21 h. 21 d’octubre 
Preu: 10,33 € (2 hores). Suplement ma-
terial: 1,5 €
Quants productes tens a casa? Saps els 
efectes que tenen sobre la nostra salut i 
el medi ambient? Descobreix alternatives 
ecològiques i més saludables i respectuoses 
i aprèn a fer estris de neteja ecològics! 
Amb l’Associació Zero Waste Bcn, per a la 
reducció de la generació de residus
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EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA

ESCRIPTURA CREATIVA                     

Grup A: dilluns de 19 a 20.45 h. Del 21 de 
setembre al 30 de novembre
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. De l’1 
d’octubre al 3 de desembre
Preu: 90,42 € (17,5 hores). Suplement de 
material: 3 €
Vols escriure? Escriu. Escriu sense por. 
Escriu molt. Escriu bé. Vine i perdràs les 
excuses per no escriure relats breus.
Amb Gina Leal, filòloga àrab i màster en 
creació literària i tallerista de la Casa Or-
landai des del 2013

ESCRIPTURA CREATIVA TEATRAL            

Dissabte de 10 a 14 h. 7 de novembre
Preu: gratuït (4 hores)
No ens agrada només travessar les geografi-
es físiques i espacials, també les geografies 
internes, els llocs de confort on s’atrinxera 
l’autor/a en la solitud del seu escriptori o on 
l’actor i l’actriu s’acomoden quan la pròpia 
consciència baixa la guàrdia, també ens 
agrada reconèixer altres territoris fins deixar 
enrere els mapes, tot endinsant-nos en un 
espai sense llei. Per això buscarem fer un 
treball a través del món simbòlic de l’incons-
cient tot creant un petit inconscient col·lectiu 
grupal.
Amb Andrea Segura, directora teatral, i 
Albert Tola, dramaturg

ESCRIPTURA CREATIVA: TEORIA         

Dilluns de 17.30 a 19 h. Del 21 de setem-
bre al 30 de novembre
Preu: 77,50 € (15 hores). Suplement de 
material: 3 €
Endinsa’t al món dels relats. En aquest taller 
aprendrem tècniques narratives amb l’ajuda 
de contes d’arreu i les posarem en pràctica 
setmana rere setmana!
Amb Gina Leal, filòloga àrab i màster en 
creació literària i tallerista de la Casa Or-
landai des del 2013

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 17 a 19 h. De l’1 d’octubre al 3 
de desembre
Preu: 103,33 € (20 hores)
Sortirem a dibuixar al carrer on aprendrem 
a plasmar 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

FOTOGRAFIA PER A JOVES                 

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 22 de se-
tembre al 24 de novembre
Preu: 41,55 € fins a 16 anys / 77,50 € a 
partir de 17 anys (15 hores)
Taller recomanat per a joves de 12 a 15 anys
Descobreix, experimenta i investiga el llen-
guatge fotogràfic d’una manera entretinguda! 
Al final del taller, farem una exposició a la 
Casa Orlandai i un concurs fotogràfic!  
Cal portar càmera amb mode manual.
Amb Kati Riquelme, fotògrafa professional
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EXPRESSIÓ CORPORAL

DANSA DEL VENTRE                             

Dimarts de 19 a 20.15 h. Del 22 de se-
tembre al 24 de novembre
Preu: 64,58 € (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

ACTIVITAT FÍSICA                        

DANSA I MOVIMENT EN FAMÍLIA       

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h. Del 22 de 
setembre al 24 de novembre
Preu: 42,70 € (10 hores)
Adreçat a infants a partir de 3 anys acompa-
nyats d’un o més adults.
A cada sessió presentarem diferents ima-
ginaris per tal de moure’ns i gaudir junts de 
les possibilitats del nostres cossos. Jugant 
explorarem el nostre moviment més creatiu, 
fent moltes descobertes.
Amb María Mendoza, educadora artística i 
ballarina

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 22 de se-
tembre al 24 de novembre
Preu: 77,50 € (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

TALLERS
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ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

- Grup A: Dilluns de 19.45 a 20.45 h. Del 
Del 21 de setembre al 30 de novembre
- Grup B:  Dimecres de 19.45 a 20.45 h. 
Del 23 de setembre al 25 de novembre  
Preu: 51,67 € (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.
Porta la teva màrfega!
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista

QIGONG, BA DUAN JIN O LES 8 JOIES 

Dimecres de 18 a 19.30 h.  
Del 28 de setembre al 7 de desembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
El Qigong/Txikung és una activitat física que 
integra el cos, el moviment, la respiració i 
la ment. Treballarem el sistema de Qigong 
més popular a la Xina, que consisteix en vuit 
exercicis fàcils d’aprendre i practicar per a 
qualsevol persona i que són molt beneficiosos 
per a la salut! 
Porta roba còmoda i sabatilles 
esportives!
Amb Roser Ferrando, actriu,  
creadora i pedagoga corporal

TONIFICACIÓ                                          

Dijous de 19.30 a 20.30 h. De l’1 d’octu-
bre al 3 de desembre
Preu: 51,67 € (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                                        

Dimecres de 12.30 a 13.30 h. Del 23 de 
setembre al 25 de novembre
Preu: 51,67 € (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
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IDIOMES                                          

DOBLEM EN CATALÀ                           

Dimecres 7 d’octubre
- Nivell bàsic 1: de 12 a 14 h
- Grup de voluntariat per la llengua: 
 de 16 a 18 h
Preu: 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 
Tortuga de Bola de Drac (versió valencia-
na). 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. De l’1 d’octubre  
al 3 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. De l’1 d’octubre  
al 3 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. Del 22 de setem-
bre al 24 de novembre
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 MITJA 1 - ONLINE                       

Dimecres de 16 a 17.30 h. Del 30 de 
setembre al 2 de desembre
Preu: 65,88 € (15 hores) 
Parlez-vous français? Adreçat a persones 
que tinguin uns coneixements pre-intermig 
de francès. Estimularem la comprensió oral  i 
l’expressió escrita. Curs dinàmic i práctic per 
poder expressar els gustos, tenir converses, 
aprendre més vocabulari de diversos àmbits 
per poder gestionar situacions típiques que 
ens trobarem a França. 
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN FRANCÈS -                     
NIVELL MITJA 2 - ONLINE                       

Dimecres de 17.30 a 19 h. Del 30 de 
setembre al 2 de desembre
Preu: 65,88 € (15 hores) 
Venez améliorer votre niveau de conversa-
tion! Adreçat a persones amb un nivell inter-
mig. Conversa per treure el màxim rendiment 
als teus coneixements i per aprofundir en la 
cultura francesa i francòfona, a partir d’articles 
de premsa, textos, cançons, debats, reportat-
ges... Tractarem diversos temes i repassarem 
estructures gramaticals i vocabulari 
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008
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CONVERSA EN FRANCÈS -                     
NIVELL AVANÇAT - ONLINE                       

Dijous de 12 a 13.30 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 65,88 € (15 hores)
Venez améliorer votre niveau de conver-
sation! Adreçat a persones amb un nivell 
avançat. Conversa per treure el màxim 
rendiment als teus coneixements i per apro-
fundir millor en la cultura francesa i francò-
fona, a partir d’articles en premsa, textos, 
cançons, debats, reportatges... Tractarem 
diferentes temas y repassem estructuras 
gramaticals i vocabulari. 
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ANGLÈS - ONLINE     

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 22 de setembre al 24 de novembre
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 22 de setembre al 24 de novembre
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 21 de setembre al 30 de novembre
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 21 de setembre al 30 de novembre
Preu: 65,88 € (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 Women’s Club of Barcelona

CONVERSA EN ITALIÀ - ONLINE         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 23 de setembre al 25 de novembre 
-Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 
h. Del 23 de setembre al 25 de novem-
bre
Preu: 65,88 € (15 hores)
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

LLENGUA DE SIGNES                            

Dilluns de de 19 a 20.30 h
Del 21 de setembre al 30 de novembre
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Coneixes la Llengua de Signes? Voldries 
aprendre a comunicar-te amb LSC? És la via 
d’accés a la comunicació de moltes perso-
nes amb sordesa i sovint es veu impedida 
per la falta de persones oients signants. Un 
repte preciós que segur que no et deixarà 
indiferent!
Amb Elma Morera, intèrpret i guia-intèrpret 
de llengua de signes

INICIACIÓ A LA FONÈTICA                 
XINESA - ONLINE                                  

Dimecres de 12 a 13.30 h. Del 23 de 
setembre al 25 de novembre
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 Sarrià-Sant 
Gervasi
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COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 23 de setembre al 25 de novembre
- Grup B: dijous de 10.30 a 12 h.  
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Preu: 77,50 € (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.
Porta la teva màrfega!
Amb Berta Clavera i Anna Diloy, Professo-
res de Hatha Ioga

IOGA AMB NADONS                                  

Dijous de 10.30 a 12 h.  
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Preu: 64,05 € (15 hores)
Gaudeix d’un moment de connexió amb el 
teu nadó basat en la comunicació, la con-
fiança i la calma; alhora que li dones al teu 
cos l’exercici que li cal després del part.
Amb Marta Sanz, professora de ioga

RESPIRACIÓ CONSCIENT                      

Dilluns de 10.30 a 11.30 h. Del 21 de 
setembre al 30 de novembre
Preu: 51,67 € (10 hores)
La respiració i les diferents postures fan que 
prenem consciència del poder de respirar 
profundament i dels seus beneficis. Davant 
l’estrès i el cansament, la consciència hi 
pot fer front de manera que el nostre cos 
es netegi i s’alliberi de tensions, d’emocions 
negatives i de males postures. Aprendrem a 
respirar correctament i millorarem la nostra 
qualitat de vida.
Amb Maria Roca, terapeuta i pedagoga

INFANTIL I JUVENIL                    

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

EXPERIMENTA AMB LA CIÈNCIA!         

Dissabte de 12 a 13:30. 7 de novembre
Preu: 4,16 € (1,5 hores). Suplement de  
material: 2 € / infant. 
Per a infants de 6 a 12 anys
Parlarem d’un personatge científic i des-
cobrirem qui era i què va fer. A través de la 
seva història, farem descobriments i acaba-
rem fent experiments tots i totes!
Amb Lucifereses

DANSA I MOVIMENT EN FAMÍLIA         

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h. Del 22 de 
setembre al 24 de novembre
Preu: 42,70 € (10 hores)
Vegeu pàgina 22

IOGA AMB NADONS                               

Dijous de 10.30 a 12 h. De l’1 d’octubre 
al 3 de desembre
Preu: 64,05 € (15 hores)
Gaudeix d’un moment de connexió amb el 
teu nadó basat en la comunicació, la confi-
ança i la calma alhora que fas l’exercici que 
necessites després del part.
Amb Marta Sanz, professora de ioga
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Tallers per a joves de 12 a 29 anys

FOTOGRAFIA PER A JOVES                   

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 22 de se-
tembre al 24 de novembre
Preu: 41,55 € fins a 16 anys / 77,50 € a 
partir de 17 anys (15 hores)
Taller recomanat joves de 12 a 15 anys
Descobreix, experimenta i investiga el llen-
guatge fotogràfic d’una manera entretinguda! 
Al final del taller, farem una exposició a la 
Casa Orlandai i un concurs fotogràfic! Cal 
portar càmera amb mode manual.
Amb Kati Riquelme, fotògrafa professional

BIOLÒGIC O CULTURAL?                      

Divendres de 17:30 a 19 h. 27 de  
novembre
Preu: gratuït (1,5 hores)
Ens han ensenyat a estimar o és quelcom 
innat? Només les dones poden fer més d’una 
tasca alhora? Existeix el rellotge biològic? És 
la monogàmia natural? Abordarem i debatrem 
sobre diverses situacions que hem escoltat en 
el nostre dia a dia i que ens porten a l’eterna 
pregunta de: però això és biològic o cultural?
Amb Luciferases

PARLEM DE SEXUALITAT?                     

Dijous de 17.30 a 19 h. 5 de novembre
Preu: gratuït (1,5 hores)
Per a joves de 14 a 17 anys
En aquest taller abordarem la sexualitat 
sense tabús i des d’una perspectiva femi-
nista, de drets i diversitat. Ho farem a través 
de la teoria i de dinàmiques participatives 
que generin debat entre els i les joves i que 
permetin reflexionar sobre els mites i tabús al 
voltant de la sexualitat.
Amb Mandràgores. Taller organitzat con-
juntament amb el PIJ Sarrià-Sant Gervasi

FEMINISME                                        

COMUNICACIÓ FEMINISTA                    

Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 29 de se-
tembre al 13 d’octubre
Preu: 23,25 € (4,5 hores)
El taller donarà eines per a poder repensar la 
realitat i treballar-la mitjançant la comunica-
ció, amb una perspectiva feminista, inclusiva 
i lliure d’estereotips. Parlarem d’economies 
feministes, i de comunicació, tan interna com 
externa.
Amb La Clara Comunicació, cooperativa de 
comunicació ètica i feminista

MENSTRUACIÓ SALUDABLE                 
I SOSTENIBLE                                        
 
Dimecres de 19 a 20.30 h.  
30 de setembre 
Preu: 7,75 € (1,5 hores)
Desmuntarem tabús i mites sobre el cicle 
menstrual i veurem tot el ventall d’opcions 
que hi ha per a recollir la sang de la regla, 
així com els avantatges i desavantatges de 
cada una d’elles.
Amb l’Associació Zero Waste Bcn, per a la 
reducció de la generació de residus
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SETEMBRE

Dimecres 9 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Beirut, l’explosió del sistema? amb Oriol 
Barba i Oriol Andrés.

Dilluns 14 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Vida i obra de Giuseppe Verdi.  
Entrada: 4,50 €

Dimecres 16 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Hauria de tenir límits la llibertat  
d’expressió? Amb Andreu Van den Eynde i Ferran Rañé.

DivenDres 18 Tarda
BENVINGUDA A LA CASA
17.30 h Contes sota l’escala 
21 h L’Imperdible del divendres: Kiwi Band

Dissabte19 Tot  
el dia

BENVINGUDA A LA CASA
10 h Taller Urban Sketching 
12 h Contacontes, amb Vivim del Cuentu i Llibreria A Peu de Pàgina
13 h Jazz Vermut amb la Locomotora Negra
18 h BoBardis i Boogie Fever

Dimecres 30 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: El despertar de la ciutat durant la reclusió dels 
humans, amb Eloisa Matheu, Sons de la Natura. Entrada: 3 €

CALENDARI, EXPOSICIONS

llegenDa:
BENVINGUDA A LA CASA = activitat destacada
CAFÈS CIENTÍFICS = cicle
BANC DEL TEMPS = programació  
de les entitats o grups de la Casa
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OCTUBRE

DivenDres 2 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Alérgicas al polen 

Dissabte 3 10 h Itinerari d’història: Sarrià de Dalt

Dissabte 3 12 h MATINAL FAMILIAR. Teatre visual: Alma

Dilluns 5 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Don Giovanni, de W.A. Mozart.  
Entrada: 4,50 €

Dimecres 7 19 h CAFÈS LITERARIS: Cos / Los errantes, d’Olga Tokarczuk, amb Pier  
Manchia Benito. Entrada: 3 €

Dijous 8 18.30 h Presentació dels lllibres: Sarrià desaparegut i Baixar a Barcelona

Dimecres 14 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: La mobilitat en les ciutats del futur. Amb 
Nel·la Saborit 

Dijous 15 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Allò monstruós a l’art. Amb Andrea Guerra, 
historiadora de l’art. Entrada: 3 €

DivenDres 16 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Teatre d’objectes: Còctel d’objectes 

Dimecres 21 19 h CAFÈS CIENTÍFICS. Insectes per a tot arreu, per què? Amb Marta Goula,  
Facultat de Biologia de la UB. Entrada: 3 € 

Dimecres 28 19 h CAFÈS LITERARIS: La pell de la frontera, de Francesc Serés, amb l’autor. 
Entrada: 3 €

DivenDres 30 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Indian Runners presenta Super 
Gegant

CALENDARI, EXPOSICIONS

De l’1 al 15 d’octubre: EXPOSICIÓ: Espai i festa. 
Del 15 de octubre al 10 novembre: EXPOSICIÓ: Tertúlies fotogràfiques mira als artistes de Sarrià 



CALENDARI, EXPOSICIONS

NOVEMBRE

Dimecres 4 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: La segregació escolar enmig d’una  
pandèmia. Amb Aina Tarabini i Lluís Miller

Dissabte 7 12 h MATINAL FAMILIAR. Música inclusiva: El Botó Màgic

Dilluns 9 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES. Mitridate re di Ponto, de W.A. Mozart. 
Entrada: 4,50 €

Dijous 12 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Modernisme: el monstre noucentista. Amb 
Margarida Casacuberta, de la UdG. Entrada: 3 €

DivenDres 13 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música i performance: Schumann  
Amateur 

Dimecres 18 19 h CAFÈS CIENTÍFICS. Amb qui competim per les plantes que ens alimenten? 
Amb Marc Valls del CRAG i de la UB. Entrada: 3 € 

Dissabte 21 11.30 h NADONS A L’ORLANDAI: Activitat de descoberta. Música. Preu: 3 €

Dimecres 25 19 h CAFÈS LITERARIS: Si aquest carrer fos meu, de Stefanie Kremser. Amb 
l’autora. Entrada: 3 €

DivenDres 27 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: The Bird Yellow, presentació 
nou treball

Dissabte 28 11.30 h NADONS A L’ORLANDAI: ABIABAÏ. Música. Preu: 3 €

De l’11 al 30 de novembre: EXPOSICIÓ: Tallers oberts de Sarrià
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DESEMBRE

Dimecres 2 19 h
LES VEUS DE LA REPÚBLICA: De l’Àrtic al Cap de Bona Esperança, 
passant pel corredor del Mediterrani: rutes comercials que regiran el 
segle XXI

Dimecres 9 19 h CAFÈS CIENTÍFICS. La bona premsa dels ratpenats. Amb Jordi Serra 
Cobo, IRBIO- UB. Entrada: 3 €

Dijous 10 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Res més monstruós que l’home. Amb Aida 
Lago García, de la UB. Entrada: 3 €

DivenDres 11 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES. Música: Indian Runners presenta 
Polseguera.

Dissabte 12 12 h MATINAL FAMILIAR. Art i música: MUUUUUM!

Dimecres 16 19 h CAFÈS LITERARIS: El cor és un caçador solitari. Amb Martha Tennent 
Entrada: 3 €



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
Els horaris poden variar a causa de la COVID-19

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


