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Imatge de la coberta i de la contraportada: Carnaval 2019
Fotografia: Lluís “Avi Llop” Morera

Il·lustracions del llibret de Maria Josep Rosanas

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. Entitats sòcies de l’AC Casa Orlandai
Cicles: Cafès Científics: La nova recerca en Astronomia i història de les poblacions
Cicles: Les Veus Científiques.
Cicles: Les Veus de la República. 
Cicles: Càpsules vespertines: Rebre, processar, reaccionar
Cicles: Cafès Literaris: Literatura estatunidenca
Cicles: L’Òpera entre Bambolines
Cicles: L’Imperdible del Divendres. Jazz Vermut 
Cicles: Contes sota l’escala
Cicles: Matinals Familiars
Programació especial: Carnaval
Programació especial: Dia Internacional de la Dona i la nena a la ciència. Orlandai feminista
Programació especial: Festa de la Primavera. Exposicions
Entitats de la Casa: Grups. Sessions obertes. Serveis

Inscripcions als tallers
Cultura i arts
Gastronomia
Sostenibilitat
Expressió creativa: Expressió corporal. Art i escriptura
Activitat física.
Idiomes 
Cos i ment. Infantil i familiar.
Feminisme
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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/cccasaorlandai
Twitter: @casaorlandai
Instagram: @casaorlandai 
Facebook: casa.orlandai
Telegram: Casa Orlandai
Youtube: 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 Cul-
tural Indian Runners ❘ Associació de Diables-
ses i Diables de Sarrià ❘ Associació Free Gos-
pel Choir ❘ Associació Grups, aprenentatge 
i salut ❘ Barcelona Nest ❘ Barcelona Women’s 
Network ❘ Cafè Orlandai SCCL ❘ Ciència en So-
cietat, Fundació Privada ❘ Club de Patchwork ❘ 

Comissió de Festes del Roser de Sarrià ❘ Cor 
l’Antàrtida ❘ Elenc Teatral J.V. Foix ❘ Esplai Movi 
de Sarrià ❘ Fundació Privada Centre d’Higiene 
Mental Les Corts ❘ Grup, espai de psicoterà-
pia treball corporal ❘ Grup de Tertúlies Foto-
gràfiques ❘ Grup Puntes de Coixí ❘ Grup de Te-
atre 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                                                                        

http://casaorlandai.cat
http://www.barcelona.cat/cccasaorlandai
https://twitter.com/casaorlandai
https://www.instagram.com/casaorlandai
https://www.facebook.com/casa.orlandai
https://t.me/casaorlandai
https://www.youtube.com/channel/UCoAo1j-WWuTcLJ0lfH9ztZw


LA SACSEJADA DE LA VIA LÀCTIA            

Dimecres 17 de febrer
La nostra galàxia, la Via Làctia, va patir un 
gran impacte gravitatori en el passat, que va 
pertorbar les òrbites de les estrelles. I quan 
mirem avui dia les òrbites de les estrelles 
encara veiem el resultat d’aquest impacte. 
Com se sap? On ha quedat registre? Quan va 
passar? Quina és la interpretació?
Amb Teresa Antoja Castelltort, de l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya-Institut de 
Ciències del Cosmos-UB

MIGRACIONS ANTIGUES A ÀFRICA        
I SALUT HUMANA                                    

Dimecres 17 de març
Els estudis de la història de les poblacions 
humanes, les dades genètiques d’Europa i 
Nord-Amèrica han estat sobre-representats. 
Per contra, el continent africà, que en ser 
el bressol de la nostra civilització és el més 
representatiu de l’espècie humana i, en con-
seqüència, el més rellevant. Què s’ha trobat 
en l’estudi de diverses poblacions africanes? 
Es pot conèixer l’ascendència humana? Com 
es podria millorar la investigació en salut?
Amb Laura R. Botigué, del Centre de Recer-
ca en Agrigenòmica 

INSCRIU-T’HI AQUÍ
INSCRIU-T’HI AQUÍ
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CAFÈS CIENTÍFICS: LA NOVA RECERCA EN ASTRONOMIA                             
I HISTÒRIA DE LES POBLACIONS                                                                      

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Dimecres, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)

Però no tot és Covid, de manera que, com que volem seguir coneixent el món més enllà de la 
pandèmia, hem buscat dos temes completament diferents: un d’astronomia i un altre d’història 
de les poblacions humanes.
Organitza: Fundació Ciència en Societat

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1355
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1354


ACTIVITATS: CICLES

LA CURSA PER LA VACUNA                    
CONTRA EL SARS-COV-2                        

Dimecres 20 de gener
De totes les vacunes que darrerament estan 
en tràmit o bé aprovades, quines són les llums 
i ombres? Per què les presenten en notes de 
premsa i no en revistes científiques? Com 
canviarà el com fer la recerca l’experiència 
de la Covid-19? Per què han de fer-se dues 
aplicacions de la vacuna? Les presses han 
fet créixer la desconfiança? Com pot ser 
l’adaptació d’una població semi-immunitza-
da? Podem pensar de manera realista en una 
immunització de grup, sigui de forma natural o 
induïda? Com són les vacunes?
S’ha explicat bé el desenvolupament de 

la vacuna per a la Covid-19 per a que les 
persones es vacunin per al bé comú? Hauria 
de ser obligatòria? Hauria de ser un requisit 
per a algunes activitats? Què ha d’imperar? 
La salut pública? El bé comú? L’interès per-
sonal? Podria ser un requisit per entrar a llocs 
determinats: un avió, una feina, un teatre? Pot 
haver-hi un risc d’estigmatització? En quin 
moment podrem pensar en retornar a una vida 
sense limitacions ni distanciament?
Amb Lluís Ruíz-Ávila, biòleg Director General  
a Leukos Biotech SL i a RUTI IMMUNOT-
HERAPEUTICS SL, empresa espanyola que 
desenvolupa una vacuna contra la Covid-19  
i d’altres infeccions víriques respiratòries  
i José Luis Martí, Professor de Dret a la  
Universitat Pompeu Fabra

VEUS CIENTÍFIQUES                                                                                                

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Dimecres, a les 19 h  
Activitat gratuïta online. Si vols participar-hi, . L’activitat es retransmetrà 
en directe pel canal de Youtube de la Casa Orlandai.
Com vam fer al juny, compartim un Cafè Científic amb el cicle Les Veus de la República i 
parlarem sobre el que sembla ser l’únic focus científic de l’any: el coronavirus. Nosaltres ens 
centrarem en el desenvolupament de vacunes.

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1380


LES ESQUERRES DURANT LA                       
TRANSICIÓ, PER EXEMPLE EL GUTI      

Dimecres 10 de febrer
A través de la biografia d’una figura clau 
de l’antifranquisme i la transició com fou la 
d’Antoni Gutiérrez Díaz, el Guti, repassarem 
el paper de les esquerres catalanes durant i 
després de la dictadura franquista.
Amb Txema Castiella, filòleg i autor del llibre  
El Guti, l’optimisme de la voluntat (Edcions 62) 
i Arcadi Oliveras, economista i expresident de 
l’Associació Justícia i Pau de Barcelona

LA SALUT MENTAL I L’ART                         
PER DEFUGIR DE L’ESTIGMA                

Dimecres 10 de març
En salut mental l’art pot ser una eina sanado-
ra. Però si es practica en grup aquest benefici 
s’amplifica. Les Companyies inclusives de 
teatre, dansa o música poden ser espais 
fèrtils per a la creació però també esdevenen 
petits oasis de dignitat, pau, proximitat, 
relació i intimitat compartida on, persones 
amb i sense trastorn mental, s’acompanyen 
i ajuden mútuament en un projecte artístic i 
de vida. Espais fèrtils, d’igualtat, autonomia 
i cooperació allunyats de la fredor i l’estigma 
d’alguns ambients sanitaris i socials. Són les 
Llars escèniques; refugis acollidors plens d’art 
i vida que ens fan millors, més resilents i ens 
ajuden a benviure.

Amb Manel Anoro Preminger, director de 
l’Altre Festival Internacional d’Arts Escèniques 
i salut mental i metge familiari Marta Espar, 
periodista i guionista especialitzada en temes 
socials i de salut
Amb Nel·la Saborit, enginyera civil, especialis-
ta en infraestructures i mobilitat.

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                                                                                 

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Dimecres, a les 19 h  Entrada gratuïta  
(cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Les Veus de la República és un espai de debat sobre aspectes relacionats amb l’organització 
de la cosa pública (res pública). Ponents i ciutadania parlarem de política, sociologia, comuni-
cació, història, economia... des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.
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https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1356
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1357


ACTIVITATS: CICLES 

REBRE IMATGES SENSE AURA.                
WALTER BENJAMIN I EL SEX-APPEAL 
DE L’INTRASCENDENT                           
 
Dijous 14 de gener
Walter Benjamin va traçar una breu història 
de la recepció estètica partint de la base que 
la percepció humana ha experimentat trans-
formacions al llarg dels diversos períodes 
històrics. Partint de l’antic marc ritual o de 
culte (“auràtic”), amb molta perspicàcia i una 
anticipació extraordinària, va caracteritzar 
la recepció estètica del seu temps –anys 
trenta– em termes d’atenció distreta o d’aten-
ció en la distracció (“post-auràtica”). Després 
d’un moment inicial en què va celebrar 
aquesta mutació, més endavant va adoptar 
una actitud més crítica i va plantejar possi-
bilitats alternatives –a partir del concepte de 
l’al·legoria o del concepte de la crítica, per 
exemple.
Amb Eduard Cairol Carubí, doctor en Filosofia  
i professor d’Història i Teoria de l’Art a la UPF

DISCERNIR ENTRE REALITAT I FICCIÓ     

Dijous 11 de febrer

Sovint es parla de les conseqüències que 
l’omnipresència de vídeos, clips i d’altres 
materials audiovisuals té sobre les nostres 

vides. Més enllà del debat de si n’hauríem 
de disminuir el consum, en aquesta sessió 
tractarem les consegüents tensions entre 
realitat i ficció: esdevingudes la principal via 
de demostració de fets –ja sigui als Teleno-
tícies o a les xarxes– com podem saber que 
aquests materials ens diuen la veritat? Som 
sempre capaços de discernir –processar– 
des de quin(s) registres –informatiu, publici-
tari, especulatiu, recreatiu– se’ns adrecen?

Amb Daniel Jariod Dato, documentalista i 
professor de l’Escac i la UB

COM PODEM DONAR PROFUNDITAT   
A LES NOSTRES REACCIONS          
EN L’ERA DIGITAL?                                  
 
Dijous 11 de març

Partint de la reflexió de Georg Simmel que 
la vida urbana suposa un excés d’estímuls 
que fan disminuir la capacitat de reacció i 
dels apunts de Jaron Lanier sobre les xarxes 
socials i l’addicció a les reaccions ràpides, 
Garrigasait es preguntarà com podem donar 
profunditat a les nostres reaccions en l’era di-
gital. L’anàlisi i resposta del ponent dialogarà 
amb les tradicions grega i germànica.
Amb Raül Garrigasait, filòleg clàssic, escriptor 
i editor de la Col·lecció de Clàssics Grecs i 
Llatins de la Fundació Bernat Metge

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Dijous, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)

Un dels trets més destacables de la nostra època és la hiperconnectivitat i l’existència de cons-
tants estímuls relacionals, informatius o artístics, sovint mediats a través de les pantalles i d’al-
tres aparells reproductors. Abordarem des d’una perspectiva cultural, estètica i de pensament 
els mecanismes de «recepció», «processament» i «reacció» davant de qualsevol estímul social.

CÀPSULES VESPERTINES: «REBRE, PROCESSAR, REACCIONAR»                       

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1361
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1362
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1363


ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: LITERATURA ESTATUNIDENCA                                             

CATEDRAL, DE RAYMOND CARVER         

Dimecres 27 de gener

A la narrativa de Raymond Carver es fa pa-
lesa una fragilitat existencial que estructura 
la vida des de la precarietat i la vulnerabilitat. 
Els seus personatges s’instal·len als marges 
de la promesa de model de vida estatunidenc 
basat en la família i la propietat, i les seves 
existències són les ruïnes d’aquella forma de 
vida afectiva i materialment plena i estable 
que promociona el capitalisme. Carver ens 
farà de porta d’entrada a la «literatura de mo-
tel», un subgènere també present en d’altres 
autors com ara Lucia Berlin o Sam Sheppard.

Amb Juan Evaristo Valls Boix, professor de  
Filosofia Contemporània i Teoria de l’Art a la UB

ARIEL, DE SYLVIA PLATH                              

Dimecres 24 de febrer 
Nascuda a Boston i filla d’una família liberal 
d’arrels germàniques, la vida de Sylvia Plath 
va estar condicionada pels seus episodis 
de depressió. Si bé seria un error llegir la 
seva obra –només– en clau autobiogràfica, 
Plath és un dels exponents de l’anomenada 

«poesia confessional», un estil que emfa-
sitza l’experiència individual. Ariel, poemari 
escrit al llarg dels seus darrers anys de vida i 
publicat pòstumament, va ser l’obra que la va 
consagrar de cara el gran públic.
 Amb Guim Valls, poeta

LA SUBASTA DEL LOTE 49,                     
DE THOMAS PYNCHON                                    
 
Dimecres 24 de març
Edipa Maas, la protagonista de La subasta 
del lote 49, de Thomas Pynchon, enceta 
un viatge tot just s’assabenta que ha estat 
designada marmessora de la fortuna del seu 
antic amant, Pierce. El viatge, però, aviat 
pren la ruta imprevisible del deliri i el seu 
itinerari esdevé del tot incoherent. Lluny dels 
models coneguts del viatge iniciàtic o de 
l’aventura del coneixement, la seva histò-
ria parla del complex món d’avui dia i de la 
pèrdua de tota coordenada d’orientació. 
Semblaria que, en un món com aquest, una 
conducta obsessiva i paranoica és molt més 
que una mera insensatesa.
Amb Àlex Matas Pons, professor de Teoria de 
la Literatura i Literatura Comparada a la UB

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Dimecres, a les 19 h  
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai. cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)

Acostumats com estem al predomini cultural angloamericà en moltes de disciplines artísti-
ques, en aquest cicle tractarem tres obres literàries de qualitat que parlen d’uns altres Estats 
Units d’Amèrica: unes temàtiques, radiografies socials i expressions estètiques, que disten 
dels corrents més propagandístics i que ens ajuden a reconciliar-nos amb un país que massa 
sovint ens omple de continguts de ràpida digestió. Ho farem des de tres gèneres literaris dife-
rents: la poesia, el conte i la novel·la.

 8 / 9

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1358
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1360
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1359


ACTIVITATS: CICLES

Dilluns, a les 20 h 
Entrada: 4,50 €. Aforament limitat
Les activitats que es proposen a continuació 
seran online. Si les mesures de prevenció de 
la Covid-19 ho permeten, es podran oferir 
de manera presencial. Consulta la nostra 
pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.
barcelona.cat/cccasaorlandai) per accedir a 
la informació més actualitzada.

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

LES CONTES D’HOFFMANN,                  
DE J. OFFENBACH                               

Dilluns 11 de gener
Offenbach crea un món amb les seves prò-
pies regles, situa Hoffmann com un poeta i 
compositor maleït que evoca el seu passat 
amorós i ens condueix a través d’un univers 
on els somnis i la realitat s’entrellacen. 
Aquesta obra inacabada per la mort del 
compositor l’any 1880 narra els infortunis del 
poeta Hoffmann, obsessionat en triomfar en 
l’amor, mitjançant tres històries doloroses 
inspirades per dones: la freda nina Olimpia, 
la fràgil i innocent Antonia i la cruel cortesana 
Giulietta.

TOSCA, DE G. PUCCINI                               

Dilluns 8 de febrer
L’òpera on Puccini s’aproxima més a l’estil 
verista, per passió, realisme, expressivitat i 
tragèdia on hi mor fins i tot l’apuntador. Tosca 
és una dona independent, lliure, apassiona-
da, artista (és cantant), gelosa i valenta. La 
Roma del 1800 amb la seva convulsió política 
ens serveix de rerefons per posar en relleu 
les passions humanes, on la convicció dels 
amants protagonistes haurà de lluitar amb la 
crueltat i la lascívia d’Scarpia, cap de la poli-
cia secreta. Una música al servei del drama, 
amb clímax i tempos escènics que serien un 
ineludible referent per a les bandes sonores 
de la posterior indústria del cinema.

OTELLO, DE G. VERDI                                  

Dilluns 1 de març
Verdi tanca la seva producció operística al 
final de la seva vida amb dues obres inspira-
des en Shakespeare: Otello i Falstaff. Això és 
gràcies la insistència de l’editor Giulio Ricordi 
i del jove literat i compositor Arrigo Boito que 
signaria el llibret d’ambdues obres. El geni 
musical i teatral del Verdi més madur se’ns 
mostra en el seu màxim esplendor en aques-
ta obra cabdal, on música i drama entren en 
simbiosi per explicar-nos el drama i la gelosia 
del “moro de Venècia”.

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                              

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1370
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1371
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1372


Divendres 15 de gener, a les 20 h 
Música 
Amor etern alt grup de risc
Coincidint amb el 25è aniversari de la seva 
mort, el segell i associació cultural Indian 
Runners rescata totes les cançons, inèdites 
fins ara, de Pepe Sales (Barcelona, 1954-
1994) amb la publicació d’un disc que també 
inclou les emocionants versions a veu i piano 
que en va fer la Lulu, amiga per sempre i una 
de les responsables de difondre la seva obra 
a tort i a dret.

Divendres 22 de gener, a les 20 h 
Música: Magalí Sare i Sebastià Gris pre-
senten A boy and a girl
Celebrem l’inici de les Festes Majors de Sant 
Vicenç amb la cantant vallesana Magalí Sare 
i el guitarrista mallorquí Sebastià Gris. Una 
proposta molt personal i d’una sensibilitat ex-
trema que arrisca amb l’experimentació elec-
trònica i la desconstrucció de temes clàssics 
de cambra i cançons populars mallorquines.
Organitza: Comissió de Festes de Sant  
Vicenç i Casa Orlandai
 
Divendres 5 de febrer, a les 20 h 
Música 
Lucas Delgado i Dario Barroso
Aquesta proposta és fruit d’una relació que 
comença fa un parell d’anys i ens presenten 
temes de creació pròpia i d’altres peces 
de l’univers musical que comparteixen. Un 
concert en format duet en què el piano i la 
guitarra dialoguen a través del joc i la impro-
visació on els dos músics comparteixen amb 
el públic la seva gran passió: la música.

Divendres 19 de febrer, a les 20 h 
Dansa 
Mostra de solos
Varium, Espai de Moviment i Creació, torna 
a la Casa amb una mostra de peces curtes 
unipersonals fruit de processos de creació 
pròpia. Aquestes exploren, a través de la 
dansa contemporània i altres llenguatges 
escènics, temes com la l’autenticitat de les 
pròpies emocions, la mort, la sensació d’es-
tar a la deriva o la vulnerabilitat. 
Amb Antoine Normand, Giovanna Nucaro, 
Maria Corredor, Lara Marchessi i Diego 
Sinniger
 
Divendres 5 de març, a les 20 h
Teatre
Trash
Què passa quan decidim que alguna cosa 
queda.. pendent? La Cia. Trash (Maria 
Aragonés), companyia resident de la Casa, 
presenta aquesta peça en un format íntim i 
personal en què explora i parla de la quotidi-
anitat i el processos que s’estableixen entre 
allò que adjectivem com a pendent fins a la 
seva realització.

Divendres 19 de març, a les 20 h 
Música
Lüa Brustenga i Joan Arto
Una proposta emergent a veu i guitarra que 
s’estrena a la Casa. Interpretaran un repertori 
de gèneres diversos com el jazz, el soul o 
el blues a més de composicions pròpies en 
acústic i en un format proper i intimista.

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

CICLES  10 / 11

Divendres al vespre 
Dos divendres al mes tens una cita amb el panorama artístic de la ciutat i del barri, a Sarrià: 
música, teatre, dansa... amb entrada gratuïta 
Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva vigent. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai) 
per accedir a la informació més actualitzada.

INSCRIU-T’HI AQUÍ
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INSCRIU-T’HI AQUÍ
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http://www.casaorlandai.cat/tallers
http://www.barcelona.cat/cccasaorlandai
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1367
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1368
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1364
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1365
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1366
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1369


ACTIVITATS: CICLES

CONTES SOTA L’ESCALA                                                                                      

Cada divendres a les 17.30 h
Entrada gratuïta (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat i www.barcelona.cat/ccca-
saorlandai, a nom de la persona adulta, una per a cada persona que assisteixi a l’activitat)

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Entre el 15 de gener i el 26 de març
Cada divendres ens trobarem per explicar un conte d’autor. Un de ben xulo! Després, encara 
ens quedarà una estona per jugar plegades cada vegada amb una nova proposta.
Amb María Mendoza, contacontes

Per a infants de 3 a 8 anys. 
Cada grup d’infants ha d’anar acompanyat d’una persona adulta 
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XAVI LOZANO PRESENTA, SOLO                                   

Dissabte 16 de gener, a les 11 i  
a les 12.15 h (dues sessions)
Música amb instruments insòlits
És possible fer música amb una regadora, 
una escala o fins i tot amb una tanca?  
Aquest format de conferència–concert per a 
tots els públics i en clau d’humor, ens mostra 
composicions musicals de blues, jazz  
o música popular interpretades amb  
instruments impossibles.
Espectacle per a tots els públics

MÔESIA                                                     

Dissabte 13 de febrer, a les 12 h
Clown i poesia
La pallassa Mô ve a la Casa a compartir amb 
grans i petits l’aventura incansable d’atrapar la 
poesia, de trobar la seva pròpia i elevar-la per 
volar ben amunt. Però què és poesia? Com 
es produeix? On? Quan? Per descobrir-ho 
no s’estarà de capgirar la paraula, viure-la i 
jugar-la amb el públic a través del mot, el joc i 
l’acció.
Espectacle recomanat a partir de 3 anys

AXUXÉ AXUXÀ!                                              

Dissabte 20 de març, a les 12 h
Música 
Veniu, famílies de tots els planetes! Hem 
trobat la paraula màgica que tot ho resol: 
Axuxé, axuxà! Amb ella farem que tot sigui 
possible a través de viatges, danses, massat-
ges i pessigolles amb perfum de croquetes! 
Perquè amb les paraules màgiques, s’hi juga, 
s’hi balla i, sobretot, s’hi canta!
Espectacle per a tots els públics

MATINALS FAMILIARS                                                                                                

Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencial en funció de la norma-
tiva del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

Dissabtes al matí
Entrada: 3 € (infants 0-3 gratuït)
Les matinals familiars es proposen com activitats presencials. Si la normativa vigent ho reque-
reix, el centre es reserva el dret d’ajornar les activitats afectades.
Cicle d’espectacles de petit format per a tota la família de música, teatre, dansa i molt més!
Cal una inscripció per a cada persona que assisteixi a l’activitat a   www.casaorlandai.cat 
o www.barcelona.cat/cccasaorlandai (excepte infants de 0-3 anys).

INSCRIU-T’HI AQUÍINSCRIU-T’HI AQUÍ
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https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1376
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&t=CE&f=04
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1375


ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

CARNAVAL                                                                                                                  

De l’11 al 13 de febrer
Reserva’t la data i comença a pensar en la teva disfressa!!
Recorda que cal inscripció prèvia!
 
Dijous 11 de febrer, a les 20 h
Concert amb solistes de la Locomotora Negra i de la Fundació Jazz Clàssic 
Per traslladar-nos  
als carrers de Nova Orleans i el Mardi Grass!
 
Dissabte 13 de febrer, a les 12 h
Môesia.
Un espectacle per a tota la família!
Activitat del cicle Matinal familiar 
Vegeu pàgina 13

Consulta el web per informar-te de totes les activitats! Vols participar en l’organització de la 
festa popular més esbojarrada del barri? Envia’ns un correu a sarriacarnaval@gmail.com.

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1377
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1375
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ORLANDAI FEMINISTA                                                                                              

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA A LA CIÈNCIA                            

8 de març
A la Casa Orlandai volem que la mirada 
feminista estigui impregnada en totes les 
activitats i tots els dies de l’any; malgrat això 
fem una programació especial pel 8 de març.

A partir del 15 de gener
Proyecto tetas
Al món hi ha 3.650 milions de dones. La visi-
bilitat dels nostres pits en termes de diversi-
tat però, segueix sent molt reduïda. 
Els pits són petits, grans, caiguts... Poden 
tenir pigues, pèls, taques, estries, piercings, 
cicatrius... Aquesta diversitat no és la que 
es veu representada als mitjans de comuni-
cació, la publicitat o el porno més majoritari 
entre d’altres canals d’influència.
Aquesta exposició mostra cossos reals tot 
denunciant la cosificació i sexualització siste-
màtica del cos de la dona.
 “Pezón que no vende en el mercado, lo cen-
sura el patriarcado”
Un projecte de Berta García-Lacht

6 de març
Vermut feminista
Jornada pre 8M amb diferents activitats 
culturals i de reflexió col·lectiva.

Vegeu els tallers feministes a la pàgina 28

Participa a la Comifem! 
Som un grup de dones del barri de Sarrià 
amb ganes de construir un espai per a nosal-
tres i per posar el feminisme en el centre de 
la vida comunitària i del barri.

11 de febrer
Pel dia internacional de la dona i la nena a la ciència proposem activitats per reivindicar  
l’accés, la participació plena i la igualtat de la dona i la nena en aquest àmbit.

Dimarts 9 de febrer, de 17.30 a 19 h
Taller: Biològic o cultural?
Amb Luciferases
Vegeu pàgina 28

Divendres 12 de febrer, de 17.30 a 18.30 h
Contacontes i experiments:  
Marie Curie
Amb Luciferases

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1352
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1378


ACTIVITATS / EXPOSICIONS

FESTA DE LA PRIMAVERA    

Dissabte 20 de març

Celebrem plegades l’arribada  
de la primavera i el bon temps a l’Espai 
Gardenyes!

Activitats i tallers per a tota la família per fer 
créixer el verd al barri, deixar-nos inspirar i 
contribuir a renaturalitzar la ciutat.

A les 12 h: Axuxé, Axuxá!
Un concert familiar i participatiu, amb la 
Companyia Crea Moviment
Activitat del cicle Matinal familiar  
Vegeu pàgina 13

Consulta tota la informació al web:
www.casaorlandai.cat  
o www.barcelona.cat/cccasaorlandai

Organitza: Som Natura, Espai Gardenyes i 
CC Casa Orlandai

14è ANIVERSARI DE LA CASA ORLANDAI: GUARDA’T LA DATA!                        

16-17 abril
El projecte no para de créixer... ja fem 14 anys! 
Reserva’t la data, que tindrem un cap de setmana ple d’activitats per a tots els públics!

EXPOSICIONS

PARELLES ARTÍSTIQUES                           

Fins a l’11 de gener
Aquesta exposició està vinculada a un 
projecte d’inclusió social a través de l’art, 
iniciativa de l’entitat Osonament. 
Aquesta mostra l’organitza el Grup CHM Sa-
lut Mental i exposa les obres realitzades per 
parelles de 10 artistes vinculats als serveis 
del Grup.

PROYECTO TETAS                                  

A partir del 15 de gener
Al món hi ha 3.650 milions de dones. La visi-
bilitat dels nostres pits en termes de diversitat 
però, segueix sent molt reduïda.
Els pits són petits, grans, caiguts... Poden 
tenir pigues, pèls, taques, estries, piercings, 
cicatrius... Aquesta diversitat no és la que es 
veu representada als mitjans de comunicació, 
la publicitat o el porno més majoritari entre 
d’altres canals d’influència.
Aquesta exposició mostra cossos reals tot  
denunciant la cosificació i sexualització siste-
màtica del cos de la dona.
“Pezón que no vende en el mercado, lo censu-
ra el patriarcado”

Un projecte de Berta García-Lacht

INSCRIU-T’HI AQUÍ

O+S

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1376


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. 
Cal inscripció prèvia.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 21 de gener, 18 de febrer i  
18 de març, a les 19 h 
Tertúlies sobre història de Sarrià. 
Cada 3r dijous de mes. És un projecte  
impulsat conjuntament pel Centre Excursi-
onista els Blaus i l’AC Casa Orlandai, obert 
a totes les entitats i particulars que desitgin 
integrar-s’hi.
Més informació: https://tallerhistoriasarria.
wixsite.com/inici

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATA-
LANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES
Dijous 14 de gener, 4 de febrer i 4 de març, 
a les 19 h
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. 
14 de gener
Rosa Canadell, Albert Coromines i Nico Hirtt 
presenten el llibre El menyspreu del coneixe-
ment (Icaria, 2020). 
4 de febrer 
La crisi energètica, amb Aurèlia Mañé, de la 
UB i la Universitat de Göttingen
4 de març 
Debat al voltant de la digitalització. Com 
s’aplicarà? Quines seran les conseqüències 
en el món del treball? Ponent a confirmar.

ACTIVITATS: SESSIONS OBERTES. SERVEIS

SESSIONS OBERTES SERVEIS 
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CAFÈ ORLANDAI COOPERATIVA
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabtes i 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”, 
pokes, ramens 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

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. 
Atenció online a:  
bancdeltemps@casaorlandai.cat
Dissabtes 23 de gener, 20 de febrer  
i 20 de març, a les 17 h
Resolució de dubtes informàtics, amb Mina 
Albarracín. No et quedis amb dubtes, pregunta 
tot el que vulguis saber!



INSCRIPCIÓ ALS TALLERS                                                                                           

TALLERS

Període d’inscripció
A partir del 21 de desembre, a les 11 h. 
Inscripció 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.
Inscripció online: casaorlandai.cat/tallers 
o www.barcelona.cat/cccasaorlandai 

Inscripció presencial: de dilluns a diven-
dres 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

En cas de força major derivada de la 
crisis sanitària de la Covid-19, els tallers 
previstos per fer-se presencialment podran 
adaptar-se al format online. Aquesta vari-
ació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès.

COM SEGUIR UN TALLER ONLINE?      

Aprendrem a utilitzar la plataforma virtual 
Zoom, amb la qual fem els tallers virtuals de 
la Casa Orlandai. Deixa’t acompanyar en el 
salt a la formació virtual i gaudeix al màxim 
dels tallers d’hivern!
Oferim gratuïtament assessorament presen-
cial i personalitzat, demana cita prèvia i, si 
pots, vine amb el teu dispositiu!
No dubtis a preguntar-nos tot el que vulguis
saber!



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. En cas 
contrari, la 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 cronolò-
gic 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 
imports de les matrícules dels tallers, s’apli-
caran els Articles 68 i següents de la Llei 
General per a la Defensa dels Consumidors 
i Usuaris. Les devolucions de matrícules 
es faran efectives com a màxim en 14 dies 
naturals des de la seva sol·licitud. Les devo-
lucions recollides per una tercera persona 
hauran d’anar acompanyades d’una autorit-
zació 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 retorn ín-
tegre de la quota de matriculació. En aquest 
cas és indispensable presentar el full d’ins-
cripció i 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. 
 
Tallers presencials i COVID-19
La inscripció als tallers presencials requereix 
el compliment de la normativa de prevenció 
de contagis de la COVID-19: netejar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic en entrar a la 
Casa Orlandai, dur mascareta mentre s’esti-
gui dins l’equipament i mantenir la distància 
física entre persones d’1,5 metres.

En cas de força major derivada de la crisi 
sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el desenvolupa-
ment de l’activitat a la qual t’hagis inscrit de 
forma presencial (atès que aquesta circums-
tància pot restringir l’accés a l’equipament) el 
centre podrà adaptar l’activitat per tal que es 
pugui realitzar en format virtual, i es reserva 
el dret a canviar el professorat, el calendari 
de les sessions i l’horari. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat 
o suspès.

Preus
Preus sense IVA. La Casa Orlandai s’acollirà 
als preus públics del Districte de Sarrià - 
Sant Gervasi pendents d’aprovació per la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona.
 
• 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.
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TALLERS

CULTURA I ARTS                          

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h.  
Del 29 de gener al 19 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. Aprèn a escoltar els grans 
compositors des d’una altra perspectiva, 
tenint com a fil conductor la història de la 
música.
Amb Víctor Frigola, músic

BARCELONA, CIUTAT LITERÀRIA           

Dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 27 de gener al 17 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. 
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:                         
RODALIES DE SARRIÀ                           

Dissabte 23 de gener, de 10 a 12 h
Preu: 8,52 € (2 hores).  
Cal inscripció prèvia a casaorlandai.cat 
o a www.barcelona.cat/cccasaorlandai
Itinerari presencial: plaça Major –punt de 
trobada—, Can Sentmenat, Parc Castell de 
l’Oreneta, Pedralbes, Can Canet de la Riera, 
Caputxins, parc de la Reina Amèlia; 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 27 de gener al 17 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. En aquest curs farem un 
recorregut per la història de la dona al llarg del 
temps. Coneixerem la situació de la dona en 
diversos períodes històrics; des de la Prehis-
tòria fins a l’Edat Mitjana.
Amb Jordi Pisa, historiador del blog  
Culturalia

EDIFICIS ESSENCIALS                            
DE BARCELONA                                              

Divendres de 10 a 12 h. 29 de gener,  
26 de febrer i 19 de març (consultar els 
edificis al web)
Preu: 68,15 € (16 hores)
Taller en línia. Visitarem els edificis essen-
cials de Barcelona i viatjarem en el temps 
per conèixer la seva arquitectura, la seva 
història i el seu present sense sortir de casa..
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN, 
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya
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OMBRES DEL SEGLE XXI.                      
GEOPOLÍTICA I FAKE NEWS                        

Dimecres de 10.30 a 12 h.  
Del 27 de gener al 17 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. La lluita geopolítica ha adqui-
rit una importància capital. El joc d’interessos 
dels diferents estats xoquen damunt del 
tauler d’escacs que és el planeta i una de les 
armes en aquest conflicte és la gestió de la 
veritat i de les notícies, en una guerra híbrida 
on les Fake News són una arma principal. 
Analitzarem les bases de la geopolítica mun-
dial i la naturalesa de les notícies falses.
Amb Jordi Pisa, historiador del blog  
Culturalia

GENEALOGIES LGTBI AL CINEMA     

Dimarts de 17.30 a 19 h.  
Del 26 de gener al 23 de febrer
Preu: 32,94 € (7,5 hores) 
Taller en línia: Estratègies narratives, 
formes i autories. Què implica ubicar una 
història d’amor LGTBI a un lloc aïllat? Pot un 
gir de guió reproduir violències sistèmiques 
entorn del gènere? Detectarem i analitzarem 
la manera en què algunes estratègies narra-
tives i formals pròpies del cinema aparent-
ment innòcues generen discursos polítics 
sobre les comunitats i les persones LGTBI.
Amb Isa Luengo (Màster en Documental 
Creatiu UAB) i Sofia Esteve (Comunicació 
Audiovisual UPF), realitzadores i professo-
res de cultura i arts audiovisuals.

GASTRONOMIA                            

LA CUINA DEL CAFÈ ORLANDAI       

Dissabte de 12 a 13:30 h.  
6 i 20 de febrer, 6 i 20 de març
Preu: 26,35 € (6 hores)
Taller en línia. Aprèn a cuinar les receptes 
que més t’agraden del Cafè Orlandai! Farem 
dues receptes per sessió i tot amb produc-
tes de temporada i de proximitat. Fes-ho en 
directe i des de casa amb els consells del 
cuiner del nostre Cafè preferit! Cal disposar 
d’aliments concrets, que seran indicats 
abans de començar el curs.
Amb Víctor Galceran, cuiner del Cafè 
Orlandai
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FERMENTACIÓ D’ALIMENTS I              

Dimarts de 19 a 20.30 h.  
Del 26 de gener al 16 de febrer
Preu: 26,35 € (6 hores)
Taller en línia. Aprèn els fonaments teòrics 
i pràctics de la fermentació d’aliments i be-
gudes: xucruts, pickles, kimchis, kombutxa, 
quèfirs... Receptes fàcils i senzilles per fer a 
casa! Cal disposar d’aliments concrets, que 
seran indicats abans de començar el curs.
Amb Àlex Todó Plasencia, fermentista

FERMENTACIÓ D’ALIMENTS II              

Dimarts de 19 a 20.30 h.  
Del 23 de febrer al 16 de març
Preu: 26,35 € (6 hores)
Taller en línia. Has tingut ja algun contacte 
amb la fermentació d’aliments i begudes? Has 
fet Fermentació d’aliments I i vols aprofundir en 
la història, els usos i les pràctiques fermen-
tatives de diferents parts del món? Elabora 
receptes més complexes i sorprèn els teus 
comensals! Cal disposar d’aliments concrets, 
que seran indicats abans de començar el curs.
Amb Àlex Todó Plasencia, fermentista

SOSTENIBILITAT                              

MENSTRUACIÓ SALUDABLE I              
SOSTENIBLE                                            

Dimarts de 19 a 20.30 h. 9 de març
Preu: 6,59 € (1,5 hores)
Taller en línia. 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                                        

Dimarts de 19 a 20.30 h. 9 de febrer
Preu: 6,59 € (1,5 hores)
Taller en línia. Quants productes tens a 
casa? Saps els efectes que tenen sobre la 
salut i el medi ambient? Descobreix alternati-
ves ecològiques, més saludables i respectu-
oses, i aprèn a fer estris de neteja ecològics! 
Amb l’Associació Zero Waste Bcn, per a la 
reducció de la generació de residus

SABONS NATURALS I ECOLÒGICS        

Dimecres de 19 a 20.30 h.  
17 de febrer i 3 de març
Preu: 13,18 (3 hores)
Taller en línia. Aprèn a elaborar les teves 
pastilles de sabó natural i ecològic! Veurem 
com fer una fórmula, com fabricar un sabó i 
com perfumar-lo i acolorir-lo. Personalitza el 
teu sabó!
Amb Marion Sergent, de Mon Petit Pot
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COM TENIR CURA DE LES PLANTES      
QUE ENS CUIDEN                                  

Dijous de 17 a 18.30 h. De l’11 al 25 de 
març
23,25 € (4,5 hores)
Taller presencial. En cas de força major 
derivada de la crisis sanitària de la Covid-19, 
aquest taller podrà adaptar-se al format 
online, sense que això suposi que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès.
Aprendrem a crear i cuidar un petit espai verd 
on plantar-hi plantes comestibles, aromàti-
ques, remeieres... Aprendrem a cuidar de les 
plantes que ens cuiden!
Amb Anna Valderrama, educadora agro-
ambiental

EXPRESSIÓ CREATIVA                

EXPRESSIÓ CORPORAL

ELS PERSONATGES                             
QUE HABITEN EN MI                                     

Dimecres de 19 a 20.30 h.  
Del 27 de gener al 17 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. T’animes a crear i interpretar 
un micro-curt? A través de les eines que ens 
dona el teatre descobrirem totes aquelles 
possibles persones que hem estat, podem 
o podríem ser. Utilitzarem les arts i la natura 
com a fonts per documentar-nos. T’atrevei-
xes a jugar i a trobar les teves màscares i les 
històries que pots viure amb elles?
Amb Carla Ricart, actriu

ART I ESCRIPTURA

ESCRIPTURA CREATIVA                     

Grup A: dilluns de 18.30 a 20.15 h. Del 8  
de febrer al 15 de març
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. De l’11  
de febrer al 8 de març
Preu: 46,12 € (10,5 hores)
Vols escriure? Escriu. Escriu sense por. 
Escriu molt. Escriu bé. Vine i perdràs les 
excuses per no escriure relats breus.
Amb Gina Leal, filòloga àrab i màster en 
creació literària i tallerista de la Casa Or-
landai des del 2013

ESCRIPTURA CREATIVA - TEORIA            

Dilluns de 17 a 18.30 h.  
Del 8 de febrer al 15 de març
Preu: 39,53 € (9 hores)
Taller en línia Endinsa’t en el 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, filòloga àrab i màster en 
creació literària i tallerista de la Casa Or-
landai des del 2013
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TALLERS

ESCRIPTURA CREATIVA TEATRAL            

Dissabte 23 de gener de, 10 a 14 h
Preu: gratuït (4 hores)
Taller en línia No ens agrada només traves-
sar les geografies 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 guàr-
dia, 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’inconscient tot creant un petit 
inconscient col·lectiu grupal.
Amb Andrea Segura, directora teatral, i 
Albert Tola, dramaturg

IL•LUSTRACIÓ FEMINISTA                   

Dilluns de 17.30 a 19 h.  
De l’1 de febrer al 8 de març.
Preu: 39,53 € (9 hores)
Taller en línia. Ens endinsarem en un viatge 
artístic a través de diverses temàtiques que 
engloba el feminisme tals com el paper de la 
dona a l’art, el cicle menstrual, la sexualitat.... 
Adquirirem unes bases sobre la il·lustració 
(tècniques, estils, usos...) i obrirem un espai de 
debat i reflexió que ens convidarà a plasmar 
les nostres visions i idees en una il·lustració.
Amb Malaika Comet, il·lustradora i educa-
dora social

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 16.30 a 18.30 h. Del 28 de ge-
ner al 18 de març
Preu: 70,28 € (16 hores)
Taller en línia. Aprendrem a plasmar en el 
nostre quadern de dibuix allò que ens interes-
sa del nostre voltant. 
Amb Karin Astrid Eppendahl, il·lustradora

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA             
NOCTURNA                                            

Dilluns de 19 a 20.30 h.  
Del 8 de febrer al 15 de març
Preu: 39,53 € (9 hores)
Taller en línia. Inicia’t en la fotografia noc-
turna i descobreix la màgia dels paisatges 
naturals o urbans quan es combinen amb 
les estrelles i altres astres del cel. No es re-
quereixen coneixements previs! Tan sols has 
de disposar d’una càmera amb possibilitat 
de fer llarga exposició i ganes d’experimen-
tar amb una fotografia diferent!
Amb Jaume Mas, de l’Associació Catalana 
de Conservació del Patrimoni Científic

INICIACIÓ A LA CAL•LIGRAFIA            
I AL LETTERING                                     

Dimarts de 19 a 20.30 h.  
Del 26 de gener al 16 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. Aprendrem els principis 
de la cal·ligrafia i els aplicarem al dibuix de 
lletres (lettering) per crear els nostres propis 
dissenys i composicions!
Amb Nico Barrios, rotulista
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ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h.  
Del 26 de gener al 16 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia
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 25 de gener al 15 de març
Preu: 35,14 € (8 hores) 
Taller en línia. Per sentir-te a gust amb el 
teu cos és important 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                                          

Dijous de 19.30 a 20.30 h.  
Del 28 de gener al 18 de març
Preu: 35,14 € (8 hores)
Taller en línia. 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 27 de gener al 17 de març
Preu: 35,14 € (8 hores)
Taller en línia. Els abdominals hipopressius 
disminueixen la pressió a la panxa, estabilitzen 
la columna vertebral i desenvolupen la resis-
tència muscular.
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1315
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1316
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1317
https://inscripcions.casaorlandai.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=46&a=1318


TALLERS

IDIOMES                                          

CONVERSA EN FRANCÈS                     

- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 20 de gener al 24 de març

- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 20 de gener al 24 de març

- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h. 
Del 21 de gener al 25 de març
Preu: 65,88 € (15 hores) 
Taller en línia. Conversa per treure el mà-
xim rendiment dels teus coneixements i per 
aprofundir millor en la cultura francesa a par-
tir d’articles de premsa, textos, cançons...
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ANGLÈS                      

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 19 de gener al 23 de març

- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 19 de gener al 23 de març

- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 18 de gener al 22 de març

- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 18 de gener al 22 de març
Preu: 65,88 € (15 hores) 
Taller en línia. Tot passant una bona 
estona, mantén i millora el teu anglès a partir 
de converses, lectures i pel·lícules relacio-
nades 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                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 20 de gener al 24 de març

- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 
h. Del 20 de gener al 24 de març
Preu: 65,88 € (15 hores)
Taller en línia. Aprèn les bases de l’italià o 
consolida el teu nivell, amb classes dinàmi-
ques 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
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COS I MENT                                         

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 27 de gener al 17 de març

-Grup B: dijous de 10.30 a 12 h.  
Del 28 de gener al 18 de març
Preu: 52,71 € (12 hores)
Taller en línia. A través del silenci, la respi-
ració, la dansa, els estiraments i la relaxació 
final, el ioga ens aporta calma i harmonia 
interna. Aporta benestar al teu dia a dia.
Amb Berta Clavera i Anna Diloy, professo-
res de Hatha Ioga

SALUT SEXUAL EN DONES GRANS      

Febrer i març. Consulta les dates al web!
Preu: gratuït (6 hores)
Taller presencial. En cas de força major 
derivada de la crisis sanitària de la Covid-19, 
aquest taller podrà adaptar-se al format 
online, sense que això suposi que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès. 
Creem un espai de diàleg i intercanvi per 
entomar les vivències que tenim les dones, 
al llarg del cicle vital, de la nostra salut i els 
nostres cossos. Superarem mites i fantas-
mes com la culpa o el sentiment d ́invisibilitat 
i exclusió que patim les dones quan deixem 
enrere el temps productiu.
Amb l’Associació Drets Sexuals i  
Reproductius

AUTOGESTIÓ DE LA SALUT                       

Dimarts de 17.30 a 19 h.  
Del 9 al 23 de febrer
Preu: 19,77 € (4,5 hores)
Taller en línia. La gestió de la pandèmia 
altera el nostre benestar: estrès, canvis 
d’humor, apatia, angoixa... Aprendrem a tenir 
cura del nostre cos, ens enfortirem davant 
els tòxics ambientals, la manca de temps i el 
sedentarisme.
Amb Arnau Montserrat, de Remenat

INFANTIL I JUVENIL                    

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

FEM TITELLES AMB PAPER DE DIARI   

Dissabte 13 de febrer, de 10 a 12 h.  
Preu: 5,54 € (2 hores)
Taller presencial. En cas de força major 
derivada de la crisis sanitària de la Covid-19, 
aquest taller podrà adaptar-se al format 
online, sense que això suposi que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès. 
Per a infants a partir de 5 anys
Aprendrem a fer unes titelles espectaculars 
amb un material tant quotidià com el paper 
de diari! Deixa volar la teva creativitat, veuràs 
que amb ben poca cosa sortiran uns resul-
tats sorprenents! T’atreviràs a disfressar la 
teva titella per Carnaval?
Amb Mauricio Riobó, d’Espai La Bayka

N
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Tallers per a joves de 12 a 29 anys

ESTIMEM ELS NOSTRES COSSOS       
AMB PROYECTO TETAS                         
 
Dissabte 30 de gener, de 16.30 a 18 h 
Preu: gratuït
Taller presencial. En cas de força major 
derivada de la crisis sanitària de la Covid-19, 
aquest taller podrà adaptar-se al format 
online, sense que això suposi que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès. 
Debatrem i compartirem la nostra visió sobre 
la bellesa, els cànons que ens imposen 
i què ens han semblat les fotografies de 
l’exposició que es mostra a la Casa Orlandai. 
Acabarem amb el disseny i la pintada de 
pancartes per escalfar els motors per al 8 de 
març, Dia de la dona treballadora.
Amb Berta García-Lacht, creadora i fotò-
grafa del Proyecto Tetas

HISTÒRIES A LES STORIES:                  
LABORATORI DE FICCIÓ PER A  
XARXES SOCIALS                                  

Dijous de 17.30 a 19 h.  
Del 28 de gener al 18 de març
Preu: 28,25 € (12 h)
Taller en línia. Treu el màxim profit a les te-
ves xarxes i experimenta amb les narratives 
digitals! Pensarem les xarxes com a platafor-
mes de circulació de relats que poden anar 
més enllà d’allò real i crearem les nostres 
pròpies històries... a les stories!
Taller per a joves fins a 16 anys 
Amb Rocío Marchetti, professora d’arts 
audiovisuals especialitzada en guió 

FEMINISME                                        

BIOLÒGIC O CULTURAL?                      

Divendres 9 de febrer, de 17:30 a 19 h. 
Preu: 6,59 € (1,5 hores)
Taller en línia. Sentim l’amor amb el cervell 
o amb el cor? Ens han ensenyat a estimar o 
és quelcom innat? Existeixen hormones feme-
nines i masculines? És la monogàmia natural? 
Intentarem resoldre aquestes preguntes.
Amb Luciferases

SALUT SEXUAL EN DONES GRANS      

Febrer i març. Consulta les dates al web!
Preu: gratuït (6 hores)
Taller presencial. En cas de força major 
derivada de la crisis sanitària de la Covid-19, 
aquest taller podrà adaptar-se al format 
online, sense que això suposi que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès. 
Creem un espai de diàleg i intercanvi per 
entomar les vivències que tenim les dones, 
al llarg del cicle vital, de la nostra salut i els 
nostres cossos. Superarem mites i fantas-
mes com la culpa o el sentiment d ́invisibilitat 
i exclusió que patim les dones quan deixem 
enrere el temps productiu.
Amb l’Associació Drets Sexuals i Reproductius

MENSTRUACIÓ SALUDABLE                 
I SOSTENIBLE                                        
 
Dimarts 9 de març,  
de 19 a 20.30 h. 
Preu: 6,59 € (1,5 hores)
Taller en línia. 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 desavantat-
ges de cada una d’elles.
Amb l’Associació Zero Waste Bcn, per a la 
reducció de la generació de residus

TALLERS
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GENER

Dilluns 11 20 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Les contes d’Hoffmann, de J. Offenbach

Dijous 14 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Rebre imatges sense aura. Walter Benjamin  
i el sex-appeal de l’intranscendent

Dijous 14 19 h Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: El menyspreu del coneixement

DivenDres 15 17.30 h Contes sota l’escala

DivenDres 15 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Amor etern alt grup de risc 

Dissabte 16 11 i 
12.15 h MATINAL FAMILIAR: Xavi Lozano presenta, Solo

Dimecres 20 19 h VEUS CIENTÍFIQUES: La cursa per la vacuna contra el Sars-CoV-2

Dijous 21 19 h Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 22 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Magalí Sare i Sebastià Gris presenten 
A boy and a girl

Dissabte 23 23 h Itinerari d’història: Rodalies de Sarrià. Preu: 8.53 €

Dimecres 27 19 h CAFÈS LITERARIS: Catedral, de Raymond Carven. Entrada: 3 €

DivenDres 29 17.30 h Contes sota l’escala

CALENDARI, EXPOSICIONS

Fins a l’11 de gener: EXPOSICIÓ. Parelles artístiques 
A partir del 15 de gener: EXPOSICIÓ. Proyecto Tetas  

llegenDa:
FESTA DE PRIMAVERA = activitat destacada
CAFÈS CIENTÍFICS = cicle
Taller d’Història de Sarrià = programació de les entitats o grups de la Casa



CALENDARI, EXPOSICIONS

FEBRER

Dijous 4 19 h Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: La Crisi energètica

DivenDres 5 17.30 h Contes sota l’escala

DivenDres 5 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Lucas Delgado i Dario Barroso

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

Dimecres 10 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Les esquerres durant la transició, per 
exemple el Guti

Dijous 11 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Discernir entre realitat i ficció. Entrada: 3 €

Dijous 11 20 h Jazz Class Jam de Carnaval

DivenDres 12 17.30 h Contes sota l’escala

Dissabte 13 12 h MATINAL FAMILIAR: Môesia

Dimecres 17 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: La sacsejada de la Via Làctia.  Entrada: 3 € 

Dijous 18 19 h Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 19 17.30 h Contes sota l’escala

DivenDres 19 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Mostra de solos

Dimecres 24 19 h CAFÈS LITERARIS: Ariel, de Sylvia Plath. Entrada: 3 €

DivenDres 26 17.30 h Contes sota l’escala
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MARÇ

Dilluns 1 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Otello, de G. Verdi. Entrada: 4,50 €

Dijous 4 19 h Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: Debat sobre digitalització

DivenDres 5 17.30 h Contes sota l’escala

DivenDres 5 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Trash.

Dimecres 10 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: La salut mental i l’art per defugir de 
l’estigma

Dijous 11 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Com podem donar profunditat a les nostres 
reaccions en l’era digital? Entrada: 3 €

DivenDres 12 17.30 h Contes sota l’escala

Dimecres 17 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Migracions antigues a Àfrica i salut humana.  
Entrada: 3 €

Dijous 18 19 h Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 19 17.30 h Contes sota l’escala

DivenDres 19 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Lüa Brustenga i Joan Arto.

Dissabte 20 a partir 
de 10 h FESTA DE LA PRIMAVERA

Dissabte 20 12 h MATINAL FAMILIAR: Axuxé, Axuxà!

Dimecres 24 19 h CAFÈS LITERARIS: La subasta del lote 49, de Thomas Pynchon  
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: casa.orlandai
Telegram: Casa Orlandai
YouTube: 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 21 h
Dissabtes i 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, 68

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

FGC 
bus
bicing


